
Nowe realizacje w portfolio CITY
Atrakcyjną loterię z wykorzystaniem kiosków multimedialnych prowadzimy właśnie 
w Poznaniu, dla klientów galerii handlowej Avenida. Zrealizowaliśmy projekt aranża-
cji sklepu Under Armour w krakowskim centrum Factory i wielkoformatowe wydruki 
na potrzeby Krakowskiego Festiwalu Filmowego. Na naszym topowym nośniku rekla-
mowym wzmocniliśmy kampanię „Wiślane Tarasy 2.0”. Zobaczcie sami! 

Loteria w galerii Avenida Poznań
Cały Poznań żyje loterią, którą przygotowaliśmy dla klientów galerii handlowej Aveni-
da. W centrum postawiliśmy pięć multimedialnych kiosków wyposażonych w ekrany 
dotykowe i czytniki kodów kreskowych. Loterię realizujemy kompleksowo: od doradz-
twa, poprzez oprogramowanie kiosków i kart, aż po jej koordynację.
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https://city.com.pl/oferta-dla-galerii-handlowych.html


Zobacz więcej

Aranżacja salonu Under Armour 
Dla marki Under Armour, światowej renomy producenta obuwia, odzieży i akcesoriów 
sportowych, zrealizowaliśmy aranżację salonu sprzedaży w Factory Kraków. Przygoto-
waliśmy projekt aranżacji sklepu i zrealizowaliśmy poszczególne elementy, w tym m. 
in. kaseton za ladą, witrynę salonu, litery blokowe, banery ścienne i wydruki na mate-
riale do podświetleń. 

Okleina witryny dla marki Guess 
Dla marki Guess, która na dobre zagościła wśród najemców Factory w Krakowie, zreali-
zowaliśmy tymczasowe oklejenie witryny. Do realizacji wykorzystaliśmy druk w tech-
nologii latex na folii monomerycznej, którą następnie zaaplikowaliśmy i docięliśmy na 
szklanej witrynie o pow. ok. 30 m kw.
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https://city.com.pl/oferta/instore.html
https://city.com.pl/oferta/outdoor.html


Obsługa Krakowskiego Festiwalu Filmowego
Dla Krakowskiego Festiwalu Filmowego, który na przełomie maja i czerwca ściągnął 
do Krakowa tysiące miłośników kina, zrealizowaliśmy funkcjonalny system komunikacji 
w mieście. W kluczowych punktach miasta rozstawiliśmy osiem mobilnych standów, a 
centrum festiwalowe i centrum prasowe oznakowaliśmy wielkoformatowymi ścianka-
mi

„Wiślane Tarasy 2.0” na wielkim formacie  
Nasza topowa powierzchnia wielkoformatowa, która skutecznie zdobywa uwagę se-
tek tysięcy mieszkańców Krakowa, tym razem pracuje na rzecz kampanii „Wiślane Tara-
sy 2.0”. Na potrzeby dewelopera zrealizowaliśmy wydruk o pow. 2500 m kw. na siatce 
mesh, a także montaż na elewacji byłego Hotelu Cracovia.
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https://city.com.pl/realizacje.html#outdoor


Odkryj nasze możliowości

Zapytaj o aktualną ofertę

info@city.com.pl              + 48 607 170 965

W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst 
jednolity Dz. U. 2016, poz. 922) uprzejmie informujemy, iż jako spółka pod firmą City Sp. z o. o. – Sp. k. z siedzibą w Krakowie, 
ul. Jugowicka 6A, posiadamy i jesteśmy administratorem Państwa adresu e-mail oraz przypisanych do niego danych firmo-
wych. Państwa dane są przetwarzane w celach marketingowych spółki City Sp. z o. o. – Sp. k. z siedzibą w Krakowie, 
ul. Jugowicka 6A.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz do  ich poprawiania, 
prawo wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Państwa danych ze względu na Państwa 
szczególną sytuację stosownie do art. 32 ust. 1 pkt 7 wyżej wskazanej ustawy, a także prawo wniesienia do administratora 
sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych stosownie do art. 32 ust. 1 pkt 8 powyższej ustawy.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z subskrypcji powyższego newslettera klikając na link o nazwie „zrezygnuj 
z subskrypcji” lub wypisać się z naszej bazy danych do celów marketingowych odpowiadając na niniejszego maila i wyrażając 
w/w żądanie.
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