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outdoor instore

outdoor / instore / digital / print / expo
– te pięć haseł to najkrótsza definicja szerokiej skali naszego działania. 
Dysponujemy rozbudowaną siecią nośników reklamowych, aranżujemy witryny 
i wnętrza sklepów, a także realizujemy projekty Digital Signage. Specjalizujemy 
się w instalacjach wielkoformatowych ekranów LED i wdrożeniach autorskich 
kiosków multimedialnych. Oferujemy również wysokiej jakości wydruki wiel-
koformatowe, a także projekty i realizacje stoisk targowych z wykorzystaniem 
urządzeń multimedialnych.

Szeroka oferta

www.city.com.pl 2 500
nośników

reklamowych

3 500
 m kw. powierzchni

produkcyjnej

1 mln
m kw. druku

rocznie

20
lat

działalności

120
specjalistów

w zespole

150
realizacji

Digital Signage

Zaufali nam:

digital print expo
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za kiosk 
multimedialny FIN

za produkt
Equlibra Balance

nagrody:

„Znaczenie Digital Signage w przestrzeni handlowej gwałtownie rośnie. 
Kioski multimedialne są jednym z głównych elementów wyposażenia 
galerii i stanowią ważną część aranżacji całej przestrzeni. Projektowanie 
tego rodzaju urządzeń od podstaw, z uwzględnieniem specyfiki danego 
obiektu, staje sie dziś praktyką niemal powszechną”.

Rafał Satora
Dyrektor Działu CITY Digital

„Projektujemy kioski o atrakcyjnej, a zarazem minimalistycznej formie.
Podstawą procesu projektowego jest analiza kontekstu, w którym znajdą 
się nasze produkty oraz nawiązanie do architektonicznych detali, kolorów 
i faktur wykorzystanych w danym obiekcie. Tworzymy produkty, które 
dopełniają wnętrza tworzone przez architektów”.

Piotr Jagiełłowicz
Główny Projektant CITY Digital

Autorskie projekty
Digital Signage

City Digital to zespół projektantów,
grafików i programistów, którzy dostarczają

autorskie rozwiązania Digital Signage
dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta,

na najwyższym światowym poziomie.

City
Digital
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Digital Signage stał się nieodłącznym elementem aranżacji wielu przestrzeni 
użyteczności publicznej. Pasaże galerii handlowych trudno wyobrazić sobie bez 
kiosków multimedialnych, które ułatwiają klientom korzystanie z oferty centrum. 
Nowoczesne kioski, które w zależności od oprogramowania pełnią różne funkcje 
– nawigacyjne, informacyjne i loteryjne – coraz częściej znajdują zastosowanie 
również w takich miejscach jak centra biurowe, targowe i kongresowe, a także 
instytucje kultury i sztuki. Potencjał Digital Signage jest niemal nieograniczony.

Potencjał
rozwiązań
Digital Signage



Kioski multimedialne projektujemy od podstaw. Takie podejście pozwala dopasować
nasze produkty zarówno do potrzeb użytkowników, jak i do specyfiki danej 
przestrzeni. Wielką wagę przykładamy do ergonomii obsługi naszych kiosków, które 
przede wszystkim mają ułatwiać klientom korzystanie z oferty galerii handlowej. 
Nie mniej ważne jest dobre wkomponowanie kiosku w spójną koncepcję aranżacji 
danego wnętrza. Właśnie dlatego nasze projekty bezpośrednio nawiązują do detali, 
motywów, kolorów, materiałów i faktur, które współtworzą charakter konkretnej 
galerii. Seria kiosków GALAXY to dobry przykład tego rodzaju realizacji.

Projekty realizowane od podstaw

GALAXY | SERIA
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA: GALAXY 220 double GALAXY 220 single GALAXY 150 wall GALAXY 130 wall

 EKRAN: Ekran dotykowy
Przekątna - 46” 
FULL HD 1920x1080
Układ ekranu - wertykalny

Ekran dotykowy
Przekątna - 46” 
FULL HD 1920x1080
Układ ekranu - wertykalny

Ekran dotykowy
Przekątna - 46” 
FULL HD 1920x1080
Układ ekranu - wertykalny

Ekran dotykowy
Przekątna - 42” 
FULL HD 1920x1080
Układ ekranu - wertykalny

WYMIARY: 220cm x 85cm x 45cm 220cm x 85cm x 45cm 150cm x 85cm x 16cm 130cm x 75cm x 16cm

STRONY: Dwustronny Jednostronny Jednostronny Jednostronny

MONTAŻ: Wolnostojący Wolnostojący Wiszący Wiszący

MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE: Akryl Akryl Akryl Akryl

FUNKCJE DODATKOWE: Funkcja loteryjna Funkcja loteryjna Funkcja loteryjna Funkcja loteryjna

Seria kiosków multimedialnych

GALAXY
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Kioski multimedialne to urządzenia wielofunkcyjne. Oferowane przez
nas produkty, w zależności od potrzeb klienta, mogą pełnić funkcje
informacyjne, nawigacyjne lub reklamowe. Dodatkowo możemy wyposażyć
kioski w funkcję loteryjną, która pozwala prowadzić na terenie galerii
atrakcyjne akcje marketingowe. Przykładem tego rodzaju realizacji jest seria
kiosków o nazwie ANGULAR.

Funkcje dopasowane do potrzeb

ANGULAR | SERIA
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA: ANGULAR 130 ANGULAR 210 ANGULAR 300 ANGULAR 330

EKRAN: Ekran dotykowy
Przekątna - 32” 
FULL HD 1920x1080
Układ ekranu - horyzontalny

Ekran dotykowy
Przekątna - 32” 
FULL HD 1920x1080
Układ ekranu - horyzontalny

Przekątna - 32” 
FULL HD 1920x1080
Układ ekranu - wertykalny

Ekran dotykowy
Przekątna - 32” 
FULL HD 1920x1080
Układ ekranu - horyzontalny

Przekątna - 46” 
FULL HD 1920x1080
Układ ekranu - wertykalny

Ekran dotykowy
Przekątna - 32” 
FULL HD 1920x1080
Układ ekranu - horyzontalny

Przekątna - 46” 
FULL HD 1920x1080
Układ ekranu - wertykalny

WYMIARY: 130cm x 90cm x 45cm 210cm x 90cm x 45cm 300cm x 90cm x 52cm 330cm x 90cm x 84cm

STRONY: Jednostronny Dwustronny
(tylko funkcja reklamowa)

Dwustronny
(tylko funkcja reklamowa)

Dwustronny
(tylko funkcja reklamowa)

MONTAŻ: Wolnostojący Wolnostojący Wolnostojący Wolnostojący

MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE: Akryl Akryl Akryl Akryl

FUNKCJE DODATKOWE: Funkcja loteryjna Funkcja loteryjna Funkcja loteryjna Funkcja loteryjna

Seria kiosków multimedialnych
ANGULAR
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HORIZONTAL | SERIA

Dostarczamy klientom kioski multimedialne wraz z odpowiednim
oprogramowaniem. Projektujemy zarówno bryłę kiosku, jak i wewnętrzny 
system informatyczny, w tym wszystkie wymagane przez klienta funkcje 
i aplikacje. Oryginalna bryła kiosku decyduje o atrakcyjności i ergonomii urzą-
dzenia, a zaawansowane oprogramowanie i przyjazny układ graficzny apli-
kacji zapewnia łatwość obsługi przez użytkowników. HORIZONTAL to seria 
kiosków wyposażona w dedykowane oprogramowanie najwyższej jakości.

Oprogramowanie szyte na miarę

City Digital16
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA: Fin wersja 32 Fin wersja 42

EKRAN: Ekran dotykowy
Przekątna - 32” 
FULL HD 1920x1080
Układ ekranu - horyzontalny

Ekran dotykowy
Przekątna - 42” 
FULL HD 1920x1080
Układ ekranu - horyzontalny

WYMIARY: 130cm x 90cm x 40cm 145cm x 125cm x 52cm

STRONY: Jednostronny Jednostronny

MONTAŻ: Wolnostojący Wolnostojący

MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE: Akryl Akryl

FUNKCJE DODATKOWE: Funkcja loteryjna Funkcja loteryjna

HORIZONTAL |  Fin



21

SPECYFIKACJA TECHNICZNA: Sail wersja 32

EKRAN: Ekran dotykowy
Przekątna - 32” 
FULL HD 1920x1080
Układ ekranu - horyzontalny

WYMIARY: 130cm x 90cm x 40cm

STRONY: Jednostronny

MONTAŻ: Wolnostojący

MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE: Akryl

FUNKCJE DODATKOWE: Funkcja loteryjna

HORIZONTAL |  Sail



SPECYFIKACJA TECHNICZNA: Pale wersja 32

EKRAN: Ekran dotykowy
Przekątna - 32” 
FULL HD 1920x1080
Układ ekranu - horyzontalny

WYMIARY: 130cm x 90cm x 45cm

STRONY: Jednostronny

MONTAŻ: Wolnostojący

MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE: Akryl

FUNKCJE DODATKOWE: Funkcja loteryjna

HORIZONTAL |  Pale
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SOFTWARE

Dostarczamy zaawansowane rozwiązania IT, które sprawiają, że nasze kioski sta-
ją się narzędziem przekazu informacji w czasie rzeczywistym. Tworzymy opro-
gramowanie, które pozwala integrować kioski z zewnętrznymi bazami danych, 
a tym samym dostarczać użytkownikom aktualne informacje o ofertach 
promocyjnych najemców, repertuarze wydarzeń kulturalnych czy najbliższych 
połączeniach komunikacyjnych. Ergonomię, pragmatyzm i estetykę rozwiązań 
Digital Signage coraz bardziej doceniają klienci galerii handlowych.

Zaawansowane rozwiązania IT
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LIFT AND LEARN

Jesteśmy pionierem nowoczesnych technologii w branży Digital Signage.
Osiągnięcia przemysłu IT adaptujemy do potrzeb innowacyjnych narzędzi,
które wspierają marketing i sprzedaż. Jako pierwsi w Polsce zrealizowaliśmy
kiosk sprzedażowy działający w oparciu o technologię lift and learn.
Użytkownik, który przyłoży do blatu ekspozytora wybraną płytkę, otrzyma
na ekranie wizualizację wnętrza z jej wykorzystaniem. Urządzenie doskonale
sprawdza się w takich sklepach, w których ograniczona powierzchnia
uniemożliwia prezentację klientom pełnej kolekcji produktów.

Innowacyjne wsparcie sprzedaży

Yves Rocher
Kraków, Stare MiastoCity Digital26



RENTAL

Oferujemy najem kiosków multimedialnych na potrzeby kongresów,
festiwali, widowisk sportowych i akcji promocyjnych. Nasze urządzenia
wyposażone są w ekrany dotykowe, czytniki kodów kreskowych, drukarki
i głośniki, a dzięki temu mogą pełnić różne funkcje – informacyjne,
nawigacyjne, reklamowe i loteryjne. W zależności od specyfiki wydarzenia,
przygotowujemy odpowiednie oprogramowanie, zapewniamy asystę
techniczną, a także personalizujemy kioski zgodnie z przekazanym
projektem graficznym.

Wynajem kiosków multimedialnych
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Galaxy Centrum

Komfort Opoczno Galeria Tbilisi

Galeria Tbilisi, projekt

Wybrane realizacje

Galeria Tbilisi
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