


Realizujemy projekty retail marketingowe dla:

miejsce  
dla Ciebie



Wierzymy w partnerstwo 
w biznesie. 
Bierzemy odpowiedzialność 
za obszar, który nam 
powierzasz.
Ludzie, którzy wierzą w to, co robią osiągają lepsze rezultaty. 

My obraliśmy za cel współpracę win-win i doskonałość operacyjną.

Poczuwamy się!



Platforma Techniczna  
to nasza najważniejsza 
przewaga konkurencyjna. 
Jest to sieć ekip technicznych, 
ale także nasze standardy 
zarządzania nimi.  
Skutecznie zarządzamy 
rozproszonymi zespołami.  
Jesteśmy w każdym mieście Polski.



Aplikacja VPT od Visualcom.
Narzędzie z myślą o retail 
marketingu.

 ۗ Repozytorium dokumentacji 
projektowej. 

 ۗ Przegląd akcji marketingowych 
w terenie.  

 ۗ Historia projektów według 
lokalizacji. 

 ۗ Sprawny transfer i porządek 
procesowy. 

 ۗ Możliwość eksportu oraz 
integracji danych.

 ۗ Raport projektu z miniaturami 
zdjęć i statusami.

 ۗ Standardy pracy dla  
techników w terenie.



Zobacz wycinek 
naszej pracy.
Portfolio Visualcom. 



Ponad 2000 
wyklejanych tablic. 
Każdego tygodnia.
100 000 tablic 
rocznie.
Obsługujemy billboardy w całej Polsce.



Produkcja 
Logistyka 
Montaż 
Wykonaliśmy wizje i schematy techniczne od zera. Następnie, na ich 
podstawie, sporządziliśmy projekty i wizualizacje na nieruchomościach 
klienta. Dokładnie 650 projektów.

Wykleiliśmy 650 placówek z użyciem 5000 metrów kwadratowych 
odpowiednio przygotowanych folii reklamowych. Nasze ekipy 
techniczne wykonały równolegle montaż na terenie całej Polski 
raportując przebieg prac w czasie rzeczywistym w naszej aplikacji. 

Zaplanowanie, przygotowanie i realizacja projektu na wszystkich 
etapach zajęła nam 17 dni roboczych.



Zarządzamy projektami 
ekspansji. Realizujemy 
oznakowanie dla sieci 
handlowych.
Jesteśmy zawsze w zgodzie z harmonogramem. 



Aranżujemy sklepy,
centra handlowe i retail parki.
Utrzymujemy standardy.
Zarządzamy logistyką prac.



Wymieniliśmy oznakowanie 
400 pojazdów w 17 taborach 
przez 23 ekipy techniczne 
w ciągu zaledwie 14 dni.
Potrafimy działać na bardzo złożonych projektach.



TIR-y, flota osobowa, PoS-y, 
targi, regaty (jachty i boje), 
kasetony, flagi, tablice 
informacyjne, oznakowanie 
fabryk i wiele innych.
Obsługujemy naszych klientów kompleksowo.



Wykonujemy  
projekty oznakowania 
punktów sprzedaży  
w całej Polsce.



Aplikacja 4500 m2 
witryn wraz ze szprosami 
w 72 lokalizacjach klienta 
w zaledwie 48 godzin.

 ۗ Planowanie.

 ۗ Lista sprawdzająca. 

 ۗ Projektowanie. 

 ۗ Akceptacja wzorów. 

 ۗ Logistyka. 

 ۗ Warunki montażu. 

 ۗ Raport powykonawczy.



Redukcja kosztów 
dzięki logistyce akcji 

montażowej. 
Optymalizujemy koszty.



Prowadzimy duże prace,
w tym dokumentację 
projektową i inżynieryjną. 
Pracujemy z konstruktorami, 
stalą i balastem. 
Pracujemy na wysokości.
Realizujemy duże i trudne projekty.



Dbamy o zgodność 
kolorystyczną 
w różnych 
technologiach 
produkcji. 



Podążamy  
za potrzebami 
planety.
Wprowadzenie nowych, biodegradowalnych materiałów reklamowych  
do sieci sprzedaży. Użycie wyłącznie ekologicznych farb drukarskich.  
Karton. Sklejka. Reboard.



Poszukujemy 
innowacji 
dla retail  
marketingu.



Dostarczamy 
nasze produkty 
do odbiorców 
w całej Europie. 

POLSKA

UKRAINA

RUMUNIA

NIEMCY

CZECHY

BUŁGARIA

DANIA

LITWA

MOŁDAWIA

SZWECJA

AUSTRIA

SŁOWACJAFRANCJA



Dowiedz 
się o nas 
więcej:
www.visualcom.pl


