
Widocznie 
najlepsi
—
Oferta najmu 
kiosków multimedialnych
typu „Welcome”



—
KIOSKI MULTIMEDIALNE
TYPU „WELCOME”

Odkryj wszystkie zalety kiosków 
multimedialnych, które od ręki możesz 
wynająć i wykorzystać do organizacji 
akcji promocyjnej, konkursu lub loterii, 
wedle własnego pomysłu! 

Sprawdź naszą ofertę!



—
ZALETY
NIE DO PRZECENIENIA

▪ design:                                                           
nowoczesny i minimalistyczny

▪ widoczność:                                                             
wysokie kioski, których nikt                                       
nie przeoczy w pasażu galerii handlowej 
czy w holu centrum kongresowego

▪ oprogramowanie:                                           
zawsze dopasowane do potrzeb klienta, 
umożliwia obsługę konkursu, loterii, 
programu lojalnościowego czy aplikacji 
informacyjnej

▪ funkcje:                                                                
ekran dotykowy, drukarka kuponów, 
czytnik kodów kreskowych i kodów QR



—
ZALETY 
NIE DO PRZECENIENIA

▪ branding:                                                         
zewnętrzne oznakowanie kiosku                       
(druk i oklejenie folią monomeryczną) 
zgodne z identyfikacją wydarzenia

▪ kompletna obsługa:                                                                  
doradztwo, umowa, oprogramowanie 
transport, asysta techniczna, montaż                             
i demontaż kiosków

▪ organizacja akcji:                                                                        
wsparcie i organizacja przebiegu 
konkursu, loterii lub innej akcji 
konsumenckiej



—
ZALETY 
NIE DO PRZECENIENIA

▪ montaż:                                                                     
instalacja kiosków we wskazanych                   
przez klienta punktach 

▪ asysta techniczna:                            
wsparcie techniczne                                                       
i monitorowanie pracy kiosków                     
podczas akcji konsumenckiej 

▪ demontaż:                                                                                     
demontaż kiosków                                                     
po przeprowadzonej akcji

▪ transport:                                                                       
zabezpieczenie i transport                                 
kiosków w obie strony



Sprawdź
nasze
realizacje! 



—
KONKURSY                                    
i LOTERIE

Konkursy, loterie z nagrodami                              
i programy lojalnościowe                                      
to sprawdzony sposób                                                
na zdobycie nowych klientów. 

Robimy to skutecznie!



ZDJĘCIE / MAPA

—
GALERIA MALTA
Poznań

▪ Akcja konsumencka pt.                                       
„Loteria pełna szczęścia”

▪ System skanowania paragonów                               
i wymiany ich na kupony konkursowe 

▪ Oprogramowanie, branding
oraz instalacja trzech kiosków 
multimedialnych w pasażach                               
galerii handlowej



ZDJĘCIE / MAPA

_       
Galeria MALTA

„Loteria pełna szczęścia”



ZDJĘCIE / MAPA

—
FACTORY OUTLET
Kraków

▪ Loteria z kuponami pt.                                     
„Zapoluj na nagrody”

▪ System skanowania paragonów                               
i wymiany ich na kupony konkursowe 

▪ Oprogramowanie, branding
oraz instalacja trzech kiosków 
multimedialnych w pasażach                        
centrum outletowego



ZDJĘCIE / MAPA

_       
FACTORY Outlet, Kraków

„Zapoluj na nagrody”



ZDJĘCIE / MAPA

_       
FACTORY Outlet, Kraków

„Zapoluj na nagrody”

_       
FACTORY Outlet, Kraków

„Zapoluj na nagrody”



ZDJĘCIE / MAPA

—
AVENIDA POZNAŃ
Poznań

▪ Loteria z kuponami pt.                                 
„Jeden kupon, pięć szans”

▪ System skanowania paragonów                               
i wymiany ich na kupony konkursowe 

▪ Oprogramowanie, branding
oraz instalacja pięciu kiosków 
multimedialnych w pasażach                        
galerii handlowej



_       
Galeria AVENIDA, Poznań

„Jeden kupon, pięć szans”

_       
AVENIDA Poznań

„Jeden kupon, pięć szans”



_       
Galeria AVENIDA, Poznań

„Jeden kupon, pięć szans”

_       
AVENIDA Poznań

„Jeden kupon, pięć szans”



—
ZAUFALI NAM

ZDJĘCIE / MAPA



—
KONFERENCJE,                      
KONGRESY i FESTIWALE

Organizacja wydarzeń, które 
przyciągają setki, a nawet tysiące 
uczestników, to wielka sztuka.                   
Jakość tego rodzaju wydarzeń                              
nade wszystko zależy od dobrej 
komunikacji z uczestnikami. 

Robimy to skutecznie!



ZDJĘCIE / MAPA

—
DŹWIGACZE KULTURY 2017
ICE Congress Center 
Kraków

▪ prestiżowa konferencja                                           
dla menadżerów kultury                                               
w ICE Congress Center w Krakowie

▪ instalacja sześciu kiosków                                         
we wskazanych punktach 

▪ opracowanie aplikacji                                         
z programem konferencji                                     
i możliwością wypełnienia                       
ankiety oceniającej online

▪ asysta techniczna                                     
podczas konferencji



ZDJĘCIE / MAPA

_       
Dźwigacze Kultury

ICE Congress Center, Kraków



_       
Dźwigacze Kultury

ICE Congress Center, Kraków



_       
Dźwigacze Kultury

ICE Congress Center, Kraków



ZDJĘCIE / MAPA

—
OPEN EYES
ECONOMY SUMMIT
ICE Congress Center 
Kraków

▪ branding kiosków multimedialnych 
zgodnie z identyfikacją wydarzenia

▪ opracowanie aplikacji z programem 
konferencji, podziałem na poszczególne 
dni i sale konferencyjne

▪ instalacja sześciu kiosków w punktach 
wyznaczonych przez klienta



_       
Open Eyes Economy Summit

ICE Congress Center, Kraków



—
ZAUFALI NAM

ZDJĘCIE / MAPA



Zapytaj 
o ofertę! 

+48 12 655 46 88 
info@city.com.pl
www.city.com.pl

mailto:info@city.com.pl
http://www.city.com.pl/



