
—
Oferta
kart podarunkowych
dla galerii handlowych

—



—
Kreujemy świat komunikacji 

CITY to doświadczona agencja komunikacji wizualnej, która dostarcza klientom skuteczne narzędzia wspierające marketing i sprzedaż. 

Szeroka skala działalności firmy streszcza się w czterech podstawowych działach: outdoor, instore, digital, print. CITY to rozbudowana 

sieć nośników outdoorowych, kompleksowe aranżacje witryn sklepowych, rozwiązania multimedialne wspierające sprzedaż, a także 

wydruki na materiałach sztywnych i rolowych.

firma



—
Tworzymy zespół specjalistów

Utalentowani, doświadczeni i rzetelni specjaliści z różnych dziedzin stanowią o wielkim potencjale naszej fir-

my. Dbamy o zachowanie wielu perspektyw w oglądzie jednego wyzwania, które stawia przed nami klient. 

Połączenie wszechstronnych kompetencji projektantów i technologów, grafików i programistów, inżynierów 

i montażystów, daje nam niemal nieograniczone możliwości działania na rzecz naszych klientów.

•  Wszechstronny
zespół specjalistów

• Nowoczesny
park technologiczny

zespół



—
Mówią o nas liczby 

Liczby mówią same za siebie. Mamy wiedzę i doświadczenie, by sprostać najbardziej wymagającym klientom. Przez blisko 20 lat działalności 

obserwowaliśmy rozwój wielu marek, które dzięki naszym realizacjom wzmacniały pozycję na rynku i docierały do coraz większego grona od-

biorców. Rosnące zaufanie klientów to dla nas pierwszy i najważniejszy powód, by nieustannie doskonalić naszą ofertę.

skala



Skuteczne wsparcie sprzedaży
w galeriach handlowych

—
karta
podarunkowa

—



idea

Karty podarunkowe to skuteczny sposób na 
zdobycie nowych klientów, zwiększenie atrak-
cyjności galerii i wzrost przychodów wszystkich 
najemców. Karty podarunkowe to oczywisty 
element funkcjonowania nowoczesnych galerii 
handlowych.

—
Odkryj potencjał
kart podarunkowych 



Zaufali nam



Zaufali nam



wybrane
realizacje



wybrane
realizacje



liczby

50
galerii handlowych zamówiło
karty podarunkowe CITY

78 800
kart podarunkowych 
dostarczyliśmy klientom do tej pory

3 100 000 pln 
wydali klienci w galeriach handlowych
za pomocą kart podarunkowych CITY

—
Liczby mówią
same za siebie:



korzyści

wzmocnienie lojalności klientów

wzrost przychodów galerii handlowej

optymalizacja kosztów marketingowych

zwiększenie atrakcyjności galerii handlowej

pozyskanie nowych klientów

—
Odkryj korzyści
nie do przecenienia:



specyfikacja

okres ważności karty:
do 24 miesięcy

minimalna kwota zasilenia karty:
20 pln

zamknięty obieg finansowy:
możliwość ograniczenia sieci akceptacji
karty do sklepów na terenie wskazanej
galerii handlowej

personalizacja kart:
projekt graficzny kart oraz card mailer zgod-
ne z identyfikacją wizualną galerii handlowej

wiarygodny operator kart i transakcji:
mBank 

aplikacja mBank:
każdy użytkownik może sprawdzić
historię transakcji, miejsca realizacji
transakcji oraz dostępne saldo

—
Kluczowe parametry:



model
współpracy

galeria
handlowa

mBank

CITY • zamawia karty
• dystrybuuje i sprzedaje    

karty (POK)    
• wykorzystuje karty                 

w akcjach promocyjnych

• emituje karty podarunkowe
• odpowiada za skuteczność 

transakcji
• umożliwia sprawdzenie   

online salda karty 

• obsługuje proces za-
mówienia dystrybucji   
i zasilenia kart 

• zarządza zapasem kart 
• obsługuje proces zasi-

lania kart poprzez de-
dykowany system 

• rozpatruje reklamacje 



szacunkowy
harmonogram projektu

2 tyg

8 tyg *

około 15 tygodni

6 tyg

3 tyg

Decyzja

Zatwierdzenie założeń
i podpisanie umowy

Wdrożenie

Analiza i projekt

Akceptacja projektu 
w VISA i wykonanie kart

Przygotowanie 
systemu

Test i instalacja

* Okres może ulec zmianie w zależności od VISA UK



kosztorys

—
Wariant 1:
karty podarunkowe dystrybuuje
personel galerii handlowej – POK

Koszt

—
Opłata za produkcję
kart podarunkowych

karta VISA PRIVATE LABEL,
Mag Stripe (pasek magnetyczny), 
indywidualny numer karty, persona-
lizacja karty, card mailer

5,5 pln/szt.

—
Wdrożenie dedykowanego
systemu obsługi

system do zasilania kart, strona
www do sprawdzania salda

16 500 pln (terminal klienta)
18 000 pln (terminal CITY)

—
Zamknięcie sieci płatności, 
techniczny serwis startowy

zamknięcie sieci płatności
po kodach MID najemców galerii 
handlowej, techniczny serwis
startowy na terenie galerii

5 900 pln

—
Obsługa miesięczna systemu

opłata licencyjna za system obsługi, 
obsługa kont, zarządzanie zapasem 
i dostawą kart, rozpatrywanie rekla-
macji, dzierżawa terminala

1 500 pln
2 000 pln

—
Projekt graficzny kart

Przygotowanie projektu
graficznego karty 

0 pln

—
Prowizja za zasilenie karty

Opłata pobierana przy zasileniu kart 
podarunkowych przez terminal
płatniczy

0,45% (terminal klienta)
59 pln/m-c (terminal CITY) 1



kosztorys

—
Wariant 2:
karty dystrybuuje terminal
multimedialny – kartomat

Koszt

—
Opłata za produkcję
kart podarunkowych

karta VISA PRIVATE LABEL,
Mag Stripe (pasek magnetyczny), 
indywidualny numer karty, persona-
lizacja karty, card mailer

5,5 pln/szt.

—
Wdrożenie dedykowanego
systemu obsługi

system do zasilania kart, strona
www do sprawdzania salda

15 000 pln

—
Zamknięcie sieci płatności, 
techniczny serwis startowy

zamknięcie sieci płatności
po kodach MID najemców galerii 
handlowej, techniczny serwis
startowy na terenie galerii

5 900 pln

—
Obsługa miesięczna systemu

opłata licencyjna za system obsługi, 
obsługa kont, zarządzanie zapasem 
i dostawą kart, rozpatrywanie rekla-
macji, dzierżawa terminala

2 500 pln

—
Projekt graficzny kart

Przygotowanie projektu
graficznego karty 

0 pln

—
Prowizja za zasilenie karty

Opłata pobierana przy zasileniu kart 
podarunkowych przez terminal
płatniczy

0,45% (terminal klienta)
59 pln/m-c (terminal CITY) 2



kosztorys

—
Opłaty 
związane z użytkowaniem
kart po zasileniu

Koszt

—
Opłata za przeksięgowanie 
środków

utrata kodu PIN, odzyskanie środ-
ków z przeterminowanej karty do 
30 dni po terminie ważności

35 pln

—
Wydanie nowej karty

5,5 pln

—
Wysyłka karty 
na adres użytkownika

25 pln



—
Poznaj realizację CITY
dla Bonarka City Center
w Krakowie

case study

https://www.youtube.com/watch?v=5M8SgVISx3c


Centrala:
ul. Jugowicka 6A

30–443 Kraków

Oddział:
ul. Racławicka 5/8
02–601 Warszawa


	Przycisk 1: 


