
Wyjątkowe realizacje spod znaku CITY
Dla sieci 120 salonów marki Wólczanka zrealizowaliśmy bajeczne witryny, które pro-
mują nową kolekcję na sezon wiosna/lato 2018. W Zielonej Górze rozkręciliśmy wspa-
niałą loterię, która przyciąga tłumy nowych klientów do galerii Focus Mall, a dla Facto-
ry Annopol zbudowaliśmy wyjątkową strefę „Chillout Zone”. Odkryj nasze możliwości! 

Witryny dla sieci salonów Wólczanka
Dla 120 salonów marki Wólczanka zrealizowaliśmy oryginalne witryny sklepowe pro-
mujące nowe produkty na sezon wiosna/lato 2018. Realizacja obejmowała przygoto-
wanie wysokiej jakości wydruków wielkoformatowych na różnych mediach, w tym na 
płytach PCV i foliach, a także pełną obsługę montażu we wszystkich punktach sprze-
daży.
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https://city.com.pl/realizacja/wolczanka,286.html?brl=1


Zobacz więcej

Pełna mocy loteria w Focus Mall Zielona Góra 
Nowy Citroën C3 Aircross to główna nagroda w loterii, która 1 czerwca ruszyła w Fo-
cus Mall Zielona Góra pod hasłem „Mega! Promocja Zakupów”. CITY odpowiada za 
realizację akcji promocyjnej oraz finału, który odbędzie się 30 czerwca. Na potrzeby 
loterii przygotowaliśmy kiosk multimedialny, stoisko obsługi oraz rampę eksponującą 
samochód. 

„Chillout Zone” w Factory Annopol 
Dla Factory Annopol w Warszawie zrealizowaliśmy strefę relaksu, „Chillout Zone”. Ażu-
rowa, drewniana konstrukcja, którą zwieńczyliśmy żaglami przeciwsłonecznymi two-
rzy wyjątkowy klimat w obrębie miejskiej metropolii. Strefa ma pow. ok. 100 m kw., a 
jej poszczególne moduły pozwalają konfigurować ją w różny sposób, w zależności od 
potrzeb.
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https://city.com.pl/realizacja/focus-mall,316.html?brl=1
https://city.com.pl/realizacja/chillout-zone,318.html?brl=1


Standy multimedialne w salonie 4F
Dla nowego salonu marki 4F w galerii Forum Gdańsk przygotowaliśmy cztery multi-
medialne standy, które wspierają sprzedaż. Urządzenia zaprojektowaliśmy od podstaw, 
a do ich realizacji wykorzystaliśmy materiał typu „solid surface” o nazwie krion i ekrany 
dotykowe o przekątnej 10 cali. Nasz projekt jest częścią szerszych działań marki 4F w 
zakresie modernizacji salonów.

MŚ w piłce nożnej na ekranie CITY  
W strefie kibica, która powstała w sercu krakowskiego Kazimierza, przy Starej Zajezdni 
Kraków by DeSilva, rozstawiliśmy wielkoformatowy zewnętrzny ekran LED. Tłumy kibi-
ców, by śledzić losy turnieju na ekranie o pow. 25 m kw., szczelnie wypełniły całą strefę. 
Zapraszamy do strefy jeszcze do końca MŚ w Rosji, a więc do 15 lipca.
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https://city.com.pl/realizacja/4f,319.html?brl=1
https://city.com.pl/realizacja/city,317.html?brl=1


CITY wystawcą Shopping Center Forum 2018
Już 26 i 27 września po raz kolejny zaprezentujemy naszą ofertę dla galerii handlowych 
podczas Shopping Center Forum. Z pewnością zaskoczymy uczestników wyjątkowymi 
projektami. Tym razem wydarzenie ściągnie do Warszawy ponad 1600 osób, w tym bli-
sko 500 przedstawicieli zarządów sieci handlowych i najemców.

digital

https://retailnet.pl/shopping-center-forum-cee/


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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