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Zadbamy o wizualną stronę Twojej marki

Dziedzina, którą się zajmujemy ma wiele nazw. 
Najprościej, jesteśmy producentem reklamy 
zewnętrznej i znaków podświetlanych. Zajmujemy 
się znakowaniem lokali komercyjnych, biur  
i budynków użyteczności publicznej. Inaczej, 
wykonujemy elementy space brandingu, two-
rzymy systemy informacji wizualnej i upiększamy 
przestrzeń.
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Mamy doświadczenie w pracy z ogólnopolskimi  
sieciami sklepów i punktów usługowych. Od wielu 
lat wspieramy naszych partnerów  w  zakresie 
doradztwa, produkcji oraz montażu różnego 
rodzaju reklam na terenie całej Polski. 

Zamieniamy koncepcję w gotowy produkt. 
Współpracujemy bezpośrednio z biurami projek-
towymi i architektami, właścicielami sklepów  
i obiektów przemysłowych, działami marketingu 
oraz na zlecenie agencji reklamowych.



Obszary, w których się specjalizujemy
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Oznakowanie budynków:
• hal przemysłowych
• sklepów sieciowych
• punktów usługowych
• obiektów administracji publicznej
• galerii handlowych

Druk wielkoformatowy:
• druk UV na płytach (np. PCW, dibond, pleksi)
• zadruk witryn sklepowych
• naklejki podłogowe i kierunkowe
• etykiety produktowe 
• fototapety 

Produkty POS:
• stojaki podłogowe i naladowe
• standy z tworzyw i sklejki
• elementy frezowane CNC
• przegrody i osłony z pleksi i poliwęglanu
• niestandardowe produkty na zamówienie

Podświetlane kasetony reklamowe:
• kasetony w ramach aluminiowych
• kasetony z dibondu
• kasetony z pleksi
• kasetony z napinanym licem
• dwustronne semafory 

Litery przestrzenne:
• podświetlane litery blokowe
• neony żelowe
• litery ze styroduru i mdf
• litery z tworzyw PCW, pleksi, dibond
• litery z żarówkami 

Oznakowanie reklamowe:
• pylony i totemy
• menuboardy
• tablice informacyjne
• oznaczenia kierunkowe
• dekoracje witryn
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Kasetony reklamowe

Jesteśmy producentem różnego rodzaju 
kasetonów reklamowych. Pracujemy z wyko-
rzystaniem płyt kompozytowych dibond, profili 
aluminiowych i pleksi. Kasetony naszej produkcji 
zdobią wiele punktów sprzedaży w całej Polsce.

Mamy możliwość wykonania reklam w dowolnym 
formacie. Elementy podświetlane zadrukowujemy 
metodą UV, co znacznie poprawia ich nasycenie 
i żywotność.

Prowadzimy sprzedaż internetową kasetonów 
również poprzez nasz sklep internetowy  
kasetonyreklamowe.pro
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Litery podświetlane

Litery blokowe znajdują swoje zastosowanie  
najczęściej na zewnątrz budynków, gdzie  
mocowane na elewacji lub na dachu prezentują 
logotyp marki, numerację czy slogan.

W naszej ofercie znajdują się świecące litery  
z taśm aluminiowych, pleksi a także coraz  
popularniejsze litery z neonów żelowych i litery  
z żarowkami.

Zamówienia na litery przyjmujemy również  
za pośrednictwem sklepu internetowego  
kasetonyreklamowe.pro
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AKCES



8    www.brandcoast.pl

Litery niepodświetlane Wykonujemy litery przestrzenne z wielu materia-
łów używanych w reklamie i wzornictwie.
Prezentując logotyp znajdą zastosowanie prak-
tycznie w każdym firmowym pomieszczeniu. 

Montujemy znaki w recepcjach, salach konferen-
cyjnych, czy poczekalniach wielu firm. Pracujemy 
na tworzywach sztucznych: styrodurze, PCW, 
dibond, pleksi, a także na drewnie i sklejce  
oraz innych materiałach drewnopochodnych.  
Nie ogranicza nas ani kształt ani kolor znaku.
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Produkty POS Przy użyciu odpowiednich produktów reklamo-
wych pomagamy wyeksponować towary  
w przestrzeni sklepu. 

Wykonujemy standy i stojaki z tworzyw sztucz-
nych: hips, PCW, dibond, a także z aluminium, 
sklejki i materiałów drewnopochodnych. Poddaje-
my je obróbce nadając odpowiedni kształ i nano-
simy grafikę metodą UV. Jesteśmy również produ-
centem przegród i osłon z poliwęglanu i pleksi.
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Oznakowanie reklamowe W oparciu o technologię druku cyfrowego UV  
i frezowanie CNC, wykonujemy szereg usług 
związanych z oznakowaniem wewnętrznym  
i zewnętrznym punktów sprzedaży różnych 
branż. 

Poza reklamą świetlną produkujemy i wykonu-
jemy montaż tablic informacyjnych i elementów 
komunikacji przestrzenej. Znakujemy witryny, 
zdobimy ściany biur i produkujemy dekoracje 
okolicznościowe.
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Współpracujemy z 
sieciami sprzedaży

Mamy doświadczenie w pracy z ogólnopolskimi 
sieciami sklepów i punktów usługowych.  
Od wielu lat wspieramy naszych partnerów  
w zakresie doradztwa, produkcji oraz montażu.

Wykonujemy szereg produktów związanych  
z oznakowaniem nowych punktów sprzedaży i ich 
rebrandingiem. Pracujemy w oparciu o procesy 
wewnętrzne dopasowane do potrzeb partnerów 
sieciowych. Działamy kompleksowo, biorąc odpo-
wiedzialność za wszystkie etapy realizacji,  
włącznie z montażem na terenie całej Polski.
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Zajmujemy się projektem, produkcją i montażem 
przestrzennych liter 3D. Oznakowaliśmy już wiele 
firmowych budynków, tworzymy litery o różnych 
kształtach i wymiarach.

Zajmujemy się brandingiem punktów usługo-
wych. Doradzimy najlepsze rozwiązania, zajmiemy 
się produkcją oraz montażem. Wspólnie możemy 
stworzyć wnętrza, w których dobrze będą się czuć 
zarówno klienci jak i pracownicy.
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Znakujemy budynki  
komercyjne i przemysłowe

Produkujemy reklamy  
dla sklepów



Tworzymy systemy informacji wizualnej i oznako-
wanie komunikacyjne. W naszym portfolio znaj-
duje się szereg realizacji dla galerii i konkretnych 
punktów handlowych Zajmujemy się produkcją  
i instalacją reklam świetlnych, wydrukami wielko-
formatowymi oraz fototapetami.
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Pracujemy w galeriach
handlowych
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Konrad Pękała
k.pekala@brandcoast.pl
tel. 506 827 361

Mateusz Kwiecień
m.kwiecien@brandcoast.pl
tel. 513 103 988

Skontaktuj się z nami Poznaj nasze marki


