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najlepsi
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Oferta obsługi reklamowej
oddziałów instytucji finansowych 
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Firma

20 lat
działalności

75 ekip
montażowych w Polsce

120 specjalistów
w zespole firmy

3 500 m. kw. 
powierzchni produkcyjnej

1 000 000 m. kw. 
druku rocznie
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Skala działalności
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Pełna obsługa reklamowa 
oddziałów instytucji finansowych

inwentaryzacja
witryn poszczególnych oddziałów

doradztwo
w zakresie wyboru mediów
do druku i technik montażu

druk wielkoformatowy 
we własnym parku maszynowym

aplikacja folii
w oddziałach na terenie całego kraju

komunikacja
informacja w czasie rzeczywistym
dla klienta o stanie realizacji zlecenia, 
podgląd zrealizowanych witryn
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Przewaga konkurencyjna CITY

doświadczenie
obsługa takich klientów jak 
BNP BGŻ Paribas i Nest Bank

rzetelność
fachowe doradztwo w zakresie
wyboru mediów i technologii druku

terminowość 
sprawna realizacja zamówień 
dzięki własnym ploterom drukującym  

montaż 
obsługa oddziałów na terenie 
całego kraju dzięki sieci partnerów

sprawność 
krótki czas realizacji zamówienia, 
wysoka automatyzacja produkcji
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Przewaga konkurencyjna CITY

system online dedykowany 
do procesu obsługi zlecenia
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Przewaga konkurencyjna CITY

autorski system monitorowania zlecenia
wspierający komunikację z klientem

w czasie rzeczywistym klient ma
informację o stanie realizacji zlecenia

klient na bieżąco ma podgląd 
zdjęć porealizacyjnych z oddziałów

klient może w systemie komentować,
akceptować lub odrzucać zdjęcia po montażu
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Przewaga konkurencyjna CITY

efektywna kontrola procesu
brandingu witryn i innych elementów

szczegółowa inwentaryzacja
brandowanych obiektów

sprawna administracja
projektami, kampaniami i obiektami

elastyczność w zakresie dodawania
nowych kampanii, zleceń i obiektów
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Nasi klienci

473 oddziały banku 
obsługujemy od czerwca 2018 roku
w zakresie brandingu placówek

bankomaty BNP BGŻ Paribas
oklejamy bankomaty i wpłatomaty
należące do banku

270 oddziałów banku
obsługujemy od grudnia 2018 roku 
w zakresie brandingu placówek
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Obsługa BGŻ BNP Paribas
Case study

pliki graficzne
dostarczenie plików 
graficznych przez klienta 
do realizacji kampanii 
reklamowej

2 dni
weryfikacja                          
i formatowanie 
plików graficznych,
przygotowanie 
mediów do druku

4 dni
realizacja druku, 
postprodukcja druku,
cięcie i sortowanie 
elementów, pakowanie,
dystrybucja

4 dni
aplikacja wydruków
w placówkach banku
na terenie Polski,
zespół 15 ekip
montażowych

10 dni roboczych
łączny czas obsługi
473 witryn od momentu
przekazania plików
do zakończenia montażu
w oddziałach banku
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Zaufali nam
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Ekspert komunikacji wizualnej | www.city.com.pl
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Dowiedz się więcej!

city.com.pl

https://issuu.com/cityvisualcommunication/docs/city_katalog_firmowy_2018
https://www.linkedin.com/company/city-krak%C3%B3w/
https://www.youtube.com/user/CityScreenLED
https://www.google.pl/maps/place/City+Krak%C3%B3w+-+drukarnia+wielkoformatowa/@50.008973,19.9263816,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47164354cbe5179b:0xbe7321fc4cfa4077!8m2!3d50.0089696!4d19.9285703?shorturl=1
https://www.facebook.com/CityComPl/



