
—
Skuteczne narzędzia 
promocji kultury
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digital print expo

CITY to doświadczona agencja komunikacji wizualnej, 
która działa na polskim rynku od ponad 20 lat. Firma 
oferuje usługi w czterech głównych obszarach, które 
definiują takie słowa jak outdoor, digital, print, expo. 
Oferta CITY obejmuje sieć nośników outdoorowych, 
aranżacje witryn sklepowych, rozwiązania multimedial-
ne wspierające komunikację, a także wydruki na mate-
riałach sztywnych i rolowych. Firma od lat współpra-
cuje z wieloma instytucjami kultury, które skutecznie 
wspiera w zakresie promocji wydarzeń oraz wdrażania 
rozwiązań multimedialnych.

–
Sprawdzony 
partner kultury

Zaufali nam:

outdoor
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Siatka wielkoformatowa  115 m kw.
Kraków / ul. Józefa

Nośnik mobilny Cube 380 x 600 cm
Kraków / ul. Podzamcze

Tablica billboardowa 18 x 6 m 
Kraków / Port Lotniczy Balice

outdoor

Oferujemy dostęp do rozbudowanej sieci nośników 
outdoorowych, które gwarantują skuteczną promo-
cję wydarzeń kulturalnych. Realizujemy indywidualne 
projekty oznakowania przestrzeni miejskiej na potrze-
by festiwali, kongresów, wystaw i innych tego rodza-
ju przedsięwzięć. Dysponujemy systemem nośników 
mobilnych, które instalujemy w kluczowych punktach 
miejskich aglomeracji. Wiedza, doświadczenie oraz 
zaplecze produkcyjne pozwalają nam realizować dzia-
łania w kontekście największych wydarzeń masowych 
organizowanych przez Ministerstwo Kultury, Miasto 
Kraków czy Krakowskie Biuro Festiwalowe.

–
Kultura
wielkiego formatu

tablice
billboardowe

powierzchnie
wielkoformatowe

nośniki
mobilne

branding
miasta

Siatka wielkoformatowa 200 m kw. 
Kraków / ul. Pawia
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Standy z płyty piankowej 
Kraków / MNK / Port Lotniczy Balice

Stand z banerem blockout
Kraków / Małopolski Ogród Sztuki

Folia monomeryczna
Kraków / Małopolski Ogród Sztuki

Specjalizujemy się w realizacji wysokiej jakości wydru-
ków na potrzeby wydarzeń kulturalnych. Dysponujemy 
własnym parkiem maszynowym, który pozwala druko-
wać niemal w każdym formacie i na każdym materiale. 
Szeroka skala możliwości technologicznych sprawia, 
że drukujemy zarówno wielkopowierzchniowe siatki, 
billboardy oraz plakaty, jak i tabliczki, ulotki czy naklej-
ki.Na potrzeby wydarzeń kulturalnych produkujemy 
różnego rodzaju tablice, standy oraz totemy. Nasze re-
alizacje od lat skutecznie wspierają inicjatywy podej-
mowane przez takie m. in. instytucje jak Muzeum Na-
rodowe w Krakowie, Filharmonia Krakowska, Teatr im. 
J. Słowackiego, Teatr Łaźnia Nowa czy Muzeum Sztuki 
Współczesnej MOCAK.

–
Pełna
kultura druku

standy
totemy

plansze
ścianki

plakaty 
banery

flagi
hangery

print

Standy z płyty kompozytowej
Kraków / Teatr Łaźnia Nowa / ul. Basztowa
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Kioski informacyjne 
Kraków / Centrum Kongresowe ICE

Miejski ekran LED
Kraków / ul. Podgórska

Wielkoformatowy ekran LED
Kraków / Centrum Kongresowe ICE

Specjalizujemy się w instalacjach wielkopowierzch-
niowych ekranów LED, które coraz częściej stanowią 
nieodzowny element wydarzeń kulturalnych. Oferuje-
my zarówno wynajem ekranów LED na potrzeby fe-
stiwali, wystaw czy kongresów, jak i trwały montaż 
tego rodzaju urządzeń w instytucjach kultury. Ekrany 
LED to gwarancja skutecznego dotarcia do odbior-
ców kultury poprzez dynamiczny przekaz, którym 
można zarządzać w czasie rzeczywistym. Jak dotąd 
zrealizowaliśmy ponad sto instalacji ekranów wielko-
powierzchniowych. Projektujemy terminale multime-
dialne, które wspierają instytucje kultury w realizacji 
zadań statutowych.

–
Cyfrowe
oblicze kultury

digital

Kiosk multimedialny FIN
Warszawa / Centrum EXPO XXI

wielkoformatowe 
ekrany LED

kioski
multimedialne

aplikacje  
mobilne
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Architektura & Biznes
Kraków EXPO / Targi MDO 

Drukarnia MELLOW
Kraków / Centrum Kongresowe ICE

Firma CITY
Kraków / Centrum Kongresowe ICE

Projektujemy stoiska targowe wedle indywidualnych 
potrzeb. Dzięki ścisłej współpracy z klientem, pozna-
niu jego potrzeb i oczekiwań, możemy tworzyć staran-
nie przemyślane stoiska, w których każdy element po-
siada ściśle określoną funkcję użytkową i estetyczną. 
Nasze realizacje wyróżniają się prostotą formy i naj-
wyższej jakości wykonaniem. Sięgamy również po no-
woczesne narzędzia Digital Signage, takie jak kioski 
multimedialne czy ekrany LED. Doskonała znajomość 
dostępnych rozwiązań i materiałów wystawienni-
czych, pozwala nam realizować projekty oryginalne, 
atrakcyjne i konkurencyjne cenowo.

–
Kultura
w najlepszej oprawie

standy
informacyjne

systemy 
wystawiennicze

stoiska 
targowe

expo



Oddział: 
ul. Żurawia 22/209 
00-515 Warszawa

Centrala: 
ul. Jugowicka 6A 

30-443 Kraków

city.com.pl

—

CITY

—
Oficjalny Partner

Teatru im. J. Słowackiego
w Krakowie


