
Realizujemy firmowe stoiska targowe,
sprzedażowe, wyspy handlowe i wszystko,
co się z tym wiąże. 

W swoim portfolio posiadamy realizacje
zarówno z kraju, jak i z zagranicy. 
Do każdego zlecenia podchodzimy
indywidualnie, proponując nietuzinkowe 
i jakościowe rozwiązania. Dzięki połączeniu
profesjonalnych i kreatywnych kompetencji,
projektujemy i budujemy stoiska, które 
na rynku wyróżniają się spójną koncepcją 
i zaskakującymi rozwiązaniami – co wyróżnia
i podnosi prestiż naszych Klientów.
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Nasze stoiska targowe projektuje zespół plastyków,
architektów i marketingowców, którzy rozumieją, 
że forma w tym wypadku musi spełniać określone
kryteria sprzedażowe – z jednej strony wyróżniać się 
w gąszczu innych stoisk, z drugiej być funkcjonalna 
i sprzyjać rozmowom handlowym. 

Nie ograniczamy się jednak tylko do projektu
zabudowy, ale uzupełniamy nasze koncepcje
propozycjami interaktywnych atrakcji na stoiskach 
oraz projektami innych elementów – np. poligrafii.
Dbamy o to, aby nasz pomysł był spójny z DNA marki,
która się prezentuje na targach. 
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Wykonujemy stoiska targowe zarówno na
międzynarodowych targach w Polsce (np. Flet
Market), jak i za granicą (np. Targi Hannover).

Specjalizujemy się szczególnie w stoiskach dla
Klientów technologicznych i motoryzacyjnych,
ponieważ te branże mają szczególnie wyśrubowane
kryteria. 
Najdroższe marki samochodowe świata potrzebują
stoisk na miarę swoich ambicji – i my od lat
spełniamy ich oczekiwania. 
W ostatnich sezonach można było znaleźć nasze
stoiska na wielu targach pod szyldami takich marek
jak Hyundai, Jaguar czy Renault oraz takich firm jak
PROMAR, PGNiG czy SEVIC. 

WYKONANIE STOISK



Towarzyszymy naszym Klientom przez cały
czas trwania targów, 
dbając o zaopatrzenie, logistykę,
koordynację hostess i czuwając, 
aby stoisko przyciągało jak najwięcej gości. 

Od montażu stoiska aż do demontażu
jesteśmy na każde wezwanie – gotowi
realizować również spontaniczne,
nieoczekiwane pomysły. 
Naszym zasobem jest nie tylko zespół
specjalistów, 
ale przede wszystkim elastyczność, 
dzięki której na bieżąco reagujemy
na dynamiczną rzeczywistość,
podejmujemy wyzwania i wypracowujemy
rozwiązania nietypowych problemów.  

OBSŁUGA
STOISK
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Identyfikacja wizualna marki to wizytówka 
i obietnica. 
Zespół naszych grafików, copywriterów 
i fotografów może zaprojektować Twój
branding od samego początku, ale równie
dobrze wykonać relaunch obecnego albo
zaprojektować wyłącznie branding stoiska 
w oparciu o wytyczne identyfikacji wizualnej
Twojej firmy.

Znamy, rozumiemy i czujemy współczesne
trendy, a jednocześnie stawiamy na projekty
uniwersalne i ponadczasowe, które tak dziś,
jak jutro, najlepiej zaprezentują charakter
Twojej marki. 

BRANDING
FIRMOWY


