
Drukarnia Wielkoformatowa - Producent Reklam. Oferujemy pełen zakres usług w dziedzinie 
druku i montażu: banerów, MEGAsiatek, folii, tekstyliów w technologii solventu i UV, tablic rekla-
mowych, wyklejania pojazdów, laminowania, itd.
Nasz park maszynowy posiada 14 wielkoformatowych drukarek. Plotery solventowe 320cm, 
jedyna w Polsce drukarka do jednoczesnego druku dwustronnego, drukarki 520cm, drukujące w 
technologii twardego solventu. 
Wysokiej jakości druk 1440dpi  ECOsolvent do 180cm i 320cm. Maszyny do płaskiego druku UV, 
ultra nowoczesny FlatBed obszar druku 220x310cm w konfiguracji CMYKLcLm+White, drukujący 
do grubości mediów 10cm! Automatyczne zgrzewarki i oczkarki do banerów, trymer elektryczny 
szer. 320cm. 
Kompleksowe wyposażenie spawalni do konstrukcji stalowych i aluminiowych. 
Druk na wszystkich mediach: banery, siatki (mesh), folie samoprzylepne, papier billboardowy, 
winyle, backlit, BlockOut, papier citylight, papier prezentacyjny, plandeki TIRów, naklejki podłogo-
we, tekstylia, wszystkie dostępne materiały płaskie do druku UV. Laminowanie wydruków foliami 
samoprzylepnymi oraz laminatami w płynie, zgrzewanie, oczkowanie i inne usługi w zakresie 
obróbki i aplikacji wydruków.

PLANET GRAF
ul. Traugutta 9d 
39-300 Mielec
tel. /17/ 773 51 01
Mobile: 0 608 069 895
rafal.raczka@planetgraf.pl
www.planetgraf.pl

Istniejemy od stycznia 1992roku.
Telewizja
Radio
Prasa
Ekrany LED

Ostatnio realizacja  bb.sponsorskich z preparatem SIDOLUX dla F-my LAKMA,  
oraz spotów 20 sek. z zabawkami dla F-my DROMADER

TERMAR Agencja 
Reklamowa 
ul. Pilicka 22
02-613 Warszawa
tel./fax /22/ 844 04 73
termar@termar.biz
www.termar.biz

Upshot Stojaki Reklamowe to bezpośredni importer i producent systemów wystawienniczych. Pro-
dukty oferowane przez firmę przez lata działalności zdobyły uznanie wśród klientów indywidualnych, 
korporacyjnych, centrów targowych oraz agencji reklamowych. Jakośd oferowanych przez firmę 
stojaków spełnia wysokie wymagania jakościowe charakteryzując się jednocześnie konkurencyjnym 
poziomem cen. Sprzedajemy zarówno same systemy jak i gotowe produkty z wydrukiem. 
Nasze zalety: 
- bogata oferta produktów;
 - szybkie terminy dostaw, 
- wysoka konkurencyjność cenowa; 
- profesjonalny serwis; 
- korzystne rabaty agencyjne. 
Poza sprzedażą systemów wystawienniczych firma zajmuje się reklamą typu indoor i outdoor, 
drukiem wielkoformatowym oraz obsługą imprez targowych.

Agencja Reklamowa 
Upshot
ul. Batalionów Chłopskich 71 
25-671 Kielce
tel./fax /41/ 335 00 22 
kom. 608 124 703 
biuro@upshot.pl 
www.upshot.pl, 
www.reklama.kielce.pl

Voigt Promotion jest jednym z największych producentów grafik reklamowych w Europie specjalizują-
cym się w druku na tkaninach. Firma posiada swoje oddziały w Danii, Szwecji i zatrudnia około 100 osób. 
Do Państwa dyspozycji czeka nowoczesny park maszynowy oraz wykwalifikowana kadra, która  
oferuje usługi dla Agencji Reklamowych, Domów Mediowych, Sieci Handlowych oraz klientów indy-
widualnych. Nasz nowoczesny park maszynowy oparty na urządzeniach takich producentów, jak EFI 
VUTEK (Vutek GS 5000r 8c, Vutek 3360 8c), HP (SCITEX XL JET 5+ 8c), Miller Weldmaster 112 CS 18 mb 
i Miller Weldmaster 112 Extreme 15 mb, ROLAND SJ 1045 6c, D-GEN, ZUND 3XL pozwala zaoferować 
odpowiedni czas realizacji i gwarantowaną najwyższą jakość.
Oferujemy:
- Wysokojakościowy Druk Cyfrowy Sublimacyjny na tkaninach do szerokości 3,2 m (flagi, banery, 
grafiki na systemy, dywany),
- Druk Solventowy i UV  na PCV oraz innych specjalnych tkaninach do szerokości 5 m,
- Druk UV na materiałach sztywnych do szerokości 1,5 m (płyty, karton) z docięciem dowolnego 
kształtu! 
- Sitodruk na różnych materiałach poliestrowych: tkaniny, dzianiny, włókniny itp.
Realizujemy również zlecenia na materiałach powierzonych jak również kreujemy nowe produkty na 
potrzeby naszych klientów. Zapraszamy do współpracy!

Voigt Promotion 
Sp. z o.o.
ul. Lubczyńska 38C
70-896 Załom
tel. /91/ 469 05 28
fax /91/ 469 05 48
kontakt@voigt.com.pl 
www.voigt.com.pl 

Od 1994 realizujemy zamówienia ze wszystkich dziedzin produkcji reklamy wizualnej. Dzięki 
sprawnie funkcjonującemu zespołowi ludzi łączących umiejętności, wiedzę oraz doświadczenie 
i zaangażowanie, zapewniamy naszym Klientom w pełni profesjonalną obsługę.
Zajmujemy się produkcją zewnętrznych reklam wielkoformatowych:
- kasetony, - litery przestrzenne, - neony, - otoki, - totemy, pylony, - tablice, - konstrukcje stalowe 
i aluminiowe.
Nasze zaplecze produkcyjne obejmuje maszyny CNC, lasery, termoformierki, giętarki termiczne, 
mechaniczne i pneumatyczne oraz stanowiska do produkcji neonów.
W zakresie wielkoformatowego druku cyfrowego oferujemy druk w następujących technologiach:
- UV, - solventowy, - atramentowy
Posiadamy maszyny o szerokości zadruku od 1,6 m do 5 m oraz maszyny do druku na podło-
żach twardych.
Dysponujemy rozbudowanym parkiem maszynowym w zakresie usług introligatorskich: posia-
damy zgrzewarki, oczkarki, laminatory, trymery, maszyny do cięcia plakatów.
Wszystkie usługi realizujemy kompleksowo: od projektu poprzez produkcję do montażu.
Serdecznie zapraszamy do współpracy.

ATS System
ul. Nadarzyńska 53
05-500 Piaseczno
tel. /22/ 750 22 45, 
       /22/ 797 02 93, 
       /22/ 797 01 78
fax /22/ 750 64 74
info@atsreklama.pl 
www.ats-system.pl
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Bezpośredni producent :

- billboardów, banerów, backlightów, standów i displaów zarówno w technice druku 
offsetowego jak i cyfrowego

- reklam świetlnych, pylonów, logotypów oraz identyfikacji wizualnej dla galerii handlo-
wych, sieci sklepów, banków itp.

EMERALD Sp. z o.o.
ul. Okrężna 8 
44-100 Gliwice 
tel. /32/ 331 30 80, 231 60 99 
fax /32/ 331 64 39 
biuro@emerald.pl
www.emerald.pl

EXPRESS SERVICE – produkcyjne przedsiębiorstwo reklamowe, w ramach którego działa zarówno 
pracownia – ślusarnia, jak i drukarnia wielkoformatowa pod własną nazwą WIELKIEDRUKOWANIE. 
Ślusarnia oferuje reklamy zewnętrzne (konstrukcje, tablice, nośniki reklamowe, POS)  
i świetlne (kasetony, pylony, znaki przestrzenne, neony). Dzięki zaawansowanym możli-
wościom obróbki metalu oferujemy instalacje nie tylko dla potrzeb reklamy, ale również 
rozmaite realizacje przemysłowe.
Drukarnia wielkoformatowa pod własną marką WIELKIEDRUKOWANIE oferuje druk kampanii 
banerowych, grand-formatowych siatek, aplikacji na foliach, a także backlighty do podświetleń, 
plakaty i billboardy. 
Oferujemy także druk UV na sztywnych podłożach w szerokości stołu 2,5 x 3 m, a więc w jednym  
z największych formatów w kraju. Drukujemy białym kolorem. Druk UV znajduje zastosowanie 
zarówno w reklamie, jak i w przemyśle, w branży dekoracyjnej. Drukujemy na plexi, pcv, szkle, 
dibondzie, metalu, drewnie i płytach syntetycznych. 
Drukujemy na maszynach marki Roland, Vutek i Arizona. Posiadamy pełny park maszynowy 
służący obróbce wydruków.
Siedziba firmy mieści się w Łodzi przy ul. Pomorskiej 40. Tel./fax /42/ 637-00-09. Zapraszamy!

EXPRESS SERVICE
ul. Pomorska 40
91-408 Łódź
tel./fax /42/ 637 00 09 
info@wielkiedrukowanie.pl
www.promujemyfirmy.pl
www.wielkiedrukowanie.pl

Firma istnieje od 1995 roku.
Usługi podstawowe: druk UV na podłożach sztywnych i elastycznych;  druk solventowy  
i mildsolventowy na podłożach elastycznych; druk sublimacyjny na tkaninach poliestrowych.
Podłoża: najbardzie popularne podłoża elastyczne (papier, folia samoprzylepna, baner, siatka) w 
technologii solventowej i mildsolventowej; wszelkiego rodzaju podłoża sztywne  
i elastyczne do grubości 4 cm w technologii UV;  tkaniny i dzianiny poliestrowe w technologii 
sublimacyjnej. Stosowane technologie: Durst, Mutoh, Mimaki, Jeti, Caldera.
Usługi dodatkowe:  laminowanie; docinanie do formatu lub kształtu indywidualnego; aplikacja 
folii na witrynach oraz szklanych elewacjach; oklejanie flot samochodów firmowych;  wyklejanie 
billboardów; montaż banerów i siatek na elewacjach; koordynowanie dostarczania gotowych 
produktów do wielu placówek klienta; obsługa sieci handlowych na terenia całego kraju;  
własne studio graficzne.
Produkcja także na rynki: czeski, niemiecki, holenderski, belgijski, skandynawski oraz angielski.

Biuro handlowe - Wrocław: zmiana lokalizacji biura - wkrótce nowy adres; wroclaw@fops.pl

fulloutdoorprintservice
Al. Piastowska 4 
43-400 Cieszyn
tel. /33/ 488 68 88
fax /33/ 852 06 10 
zapytanie@fops.pl
www.fops.pl

LINEA to producent  banerów, flag i systemów wystawienniczych. Oferowane produkty, 
dzięki swojej trwałości oraz wysokiej jakości wykonania, zyskały szerokie i stałe grono 
odbiorców na terenie Europy. Wśród klientów Linei wymienić można międzynarodowe 
koncerny, agencje reklamowe, jak również krajowe firmy, urzędy i instytucje. 

Naszymi atutami są: 
- wyspecjalizowana kadra pracownicza, 
- wiele lat doświadczenia na europejskim rynku,
- wysoka jakość oferowanych produktów,
- profesjonalny serwis,
- krótkie terminy realizacji zleceń,
- elastyczność.

LINEA 
House of Printing
ul. Łukasiewicza 3 
75-900 Koszalin 
tel. /94/ 340 97 20
fax /94/ 340 97 40  
polska@fflinea.com
www.fflinea.com

Wykonamy każdy druk, pod warunkiem, że w MegaFormacie.
Najsympatyczniejsza, profesjonalna, odpowiedzialna, rzetelna, terminowa.
Drukowanie jest sztuką, którą uprawiamy z satysfakcją i pasją każdego dnia :-)
Biuro czynne: poniedziałek – piątek w godz. od 9 do 17.

MegaFormat
ul. Czorszyńska 10 a bud.C
01-410 Warszawa
tel. 22 / 691 91 91
fax 22 / 691 41 41
cas@megaformat.pl
www.megaformat.pl

- siedziba /         - oddział firmy z branży: druk wielkoformatowy1 1
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Specjalizujemy się w dostawie Systemów Reklamowych dla Drukarń Cyfrowych i agencji 
reklamowych posiadających własne cyfrowe maszyny drukujące. 
Posiadamy bardzo szeroką ofertę najbardziej poszukiwanych na rynku systemów wy-
stawienniczych takich jak Roll-up’y i Ścianki POP UP  (w różnych wymiarach i konfigu-
racjach) oraz poszczególne ich podzespoły, które często zużywają się szybciej niż same 
konstrukcje.
Dostęp do naszej oferty jest bardzo prosty, wygodny i szybki. Zamówienia przyjmujemy 
za pomocą e-sklepu lub drogą e-mailową, dzięki czemu obsługa związana  
z przyjęciem zlecenia, przygotowaniem produktów i wysyłką jest skrócona do minimum,  
a oferowane przez nas CENY należą zdecydowanie do najniższych na rynku.

AVILO
ul. Zwycięstwa 28A 
44-190 Knurów /k. Gliwic
Infolinia:
Katowice:  (32) 720-55-73
Warszawa: (22)  205-00-29
Poznań:      (61) 622-93-23 
Wrocław:   (71) 722-00-67
Gdańsk:     (58) 741-54-17
avilo@avilo.pl
ww.avilo.pl
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Display Flash Poland jest częścią międzynarodowej grupy Display Flash Pop Up Com-
munication, dostarczającej nowatorskie rozwiązania z zakresu ekspozycji w punkcie 
sprzedaży. Nasze opatentowane rozwiązanie umożliwia błyskawiczne złożenie i rozło-
żenie ekspozytora mogącego pomieścić produkty o wadze nawet do 150 kg.
Z naszych rozwiązań korzystają Klienci na całym świecie, ceniąc sobie prostotę obsługi 
naszych produktów, ich wysoką jakość oraz korzyści płynące z zastosowania systemu 
Flash Pop Up.
Oszczędności logistyczne płynące z zastosowania produktów Display Flash mogą 
osiągnąć ponad 50%, a czas potrzebny na zbudowanie ekspozycji w miejscu promocji 
skraca się do zaledwie kilkunastu sekund.
Jesteśmy również dostawcą rozwiązań ekspozycyjnych z materiałów permanentnych. 
Z naszych usług w tym zakresie korzystają liderzy w branży FMCG na kilku rynkach 
europejskich.
Ekspozytory permanentne czynią ofertę Display Flash Poland kompleksową w zakresie 
dostarczania naszym Klientom rozwiązań zabudowy miejsca ekspozycji czy promocji.

Display Flash 
Poland Sp. z o.o.
ul. Królowej Marysieńki 9 lok.5
02-954 Warszawa
tel. /22/ 885 44 28
fax /22/ 885 44 38
info@displayflash.com.pl
www.displayflash.com.pl

Universal Display Solutions – firma specjalizuje się w projektowaniu i produkcji materia-
łów POSM i opakowań z tektury i kartonu. Zakład produkcyjny o powierzchni 4 400 m2  
dysponuje zespołem fachowców, nowoczesnym parkiem maszynowym wyposażonym, 
m.in. w dwa urządzenia kaszerujące (automat i półautomat), sześć urządzeń sztancujących 
(automat i tygle), urządzenia do klejenia oraz zespół wykwalifikowanych pracowników na 
liniach montażowych.
Firma oferuje także możliwość konfekcjonowania i dystrybucji poszczególnych produktów.
Universal Display Solutions posiada certyfikat zarządzania jakością ISO 9001:2009 wydany 
przez TÜV NORD.

Universal Display 
Solutions
ul. Obywatelska 4
02-409 Warszawa 
tel. /22/ 533 52 10 
fax: /22/ 533 52 11
office@uds.com.pl
www.uds.com.pl

Ultima Displays jest wiodącym europejskim producentem i dostawcą bardzo szerokiego asortymentu 
urządzeń sygnalizacyjnych oraz przenośnych rozwiązań dla marketingu. W ofercie znajdują się roll-upy, 
pop-upy, systemy wystawiennicze, przenośne meble, stojaki, systemy POS, akcesoria. 
ZAPEWNIAMY: 
1.	 Najlepszy stosunek jakości do ceny. Nasze produkty są lepsze od ogólnie dostępnych na polskim rynku: 10 lat 

gwarancji na większość produktów, atrakcyjny design, mniej niż 1% reklamacji.
2.	 Dajemy narzędzia do skutecznej pracy. Jeśli jeszcze nie poznałeś naszych produktów, odwiedzimy Twoje biu-

ro by je zaprezentować. Zapewniamy materiały marketingowe: katalogi w wersji papierowej i elektronicznej, 
cenniki, pliki źródłowe. Umożliwiamy stworzenie ekspozycji oferując do 60% rabatu na wybrane produkty.

3.	 Dostarczamy szybką, profesjonalną i przyjazną obsługę. Jesteśmy do dyspozycji pn-pt od godz. 8 do 16, 
zwykle dłużej. Sprawnie odpowiadamy na każde zapytanie służąc poradą co do wyboru odpowiednich 
produktów.

4.	 Z nami rozwiniesz swój biznes. Masz jednego sprawdzonego dostawcę, który dostarczy ponad 300 
produktów. Uzyskasz zadowolenie i lojalność swoich klientów dając im wybór i proponując nowe, ciekawe 
rozwiązania.

5.	 Trade only. Sprzedajemy jedynie do pośredników. Naszym stałym partnerom przekazujemy klientów 
końcowych z ich regionu.

Ultima Displays  
Polska Sp. z o.o.
ul. Starogardzka 17
83-010 Straszyn
tel. 58 304 00 97
biuro@ultimadisplays.com.pl
www.ultimadisplays.com.pl

Willson & Brown jest producentem materiałów wspierających sprzedaż, które służą do 
eksponowania produktów we wszelkiego rodzaju obiektach handlowych. Firma od lat 
skupia się na innowacyjności i stara się stosować najciekawsze rozwiązania w produkcji 
standów, display’ów, złożonych systemów ekspozycji i mebli sklepowych.

Spółka Willson & Brown istnieje od 1995 roku i po szesnastu latach działalności ma sieć 
handlową obejmującą 15 krajów. Do grona Klientów należą największe międzynarodo-
we koncerny, m. in. Nestle, PepsiCo, Coty, Henkel, Mars, British American Tobacco czy 
Procter & Gamble.

Firma dysponuje nowoczesnymi maszynami do obróbki metalu, plastiku i drewna, oraz 
studiem design i 3D. Każdy etap produkcji jest kontrolowany przez doświadczonych 
specjalistów i konsultowany z Klientami.

Silną pozycję w produkcji materiałów POS potwierdzają najwyższe wyróżnienia w mię-
dzynarodowych i krajowych konkursach, takich jak POPAI, SUPERSTAR i KREATURA.

Willson & Brown 
– W&B SP. Z O.O. 
S.K.A.
ul. Aleja Krakowska 224
02-219 Warszawa
tel. /22/ 868 03 30 (~33)
fax /22/ 868 29 35
biuro@w-b.pl 
www.w-b.pl
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ADFORM to firma technologiczno - marketingowa istniejąca na polskim rynku od 2004 
roku, działająca w trzech komplementarnych obszarach.
Pierwszy obszar to działalność w zakresie wsparcia sprzedaży, w ramach którego spółka 
oferuje swoim klientom rozwiązania zwiększające sprzedaż.
Drugi obszar działalności to innowacyjne technologie, w ramach których Adform oferuje 
rozwiązania programistyczne oraz multimedialne rozwiązania audio-wizualne
Trzeci obszar działalności to wytwarzanie produktów poprzez nasza platformę produkcyj-
ną wyposażoną w nowoczesny park technologiczny.  
Naszym Klientom, wśród których są zarówno firmy polskie jak i zagraniczne koncerny,  
zawsze oferujemy unikalne rozwiązania, wysoką jakość, terminowość oraz przystępne 
ceny.

ADFORM SP. z o.o.
Biuro Handlowe
ul. Domaniewska 37 
(budynek ZEPTER)
02-672 Warszawa
tel./fax /22/ 305 86 97
adform@adform.pl
www.adform.pl

Swoim klientom Arteo design & production oferuje indywidualnie dopasowane projekty  
i realizacje, których nadrzędnym celem jest wspieranie sprzedaży produktów. 
Zapewniamy kompleksową ofertę projektowania oraz wykonania materiałów POS. Wyróż-
nia nas najwyższy standard obsługi klienta od etapu rozmów z klientem, opracowania in-
dywidualnego projektu, poprzez optymalizującą koszta wycenę po wdrożenie projektu do 
realizacji, przy wsparciu najnowszych technologii na bazie najwyższej klasy materiałów. 
Realizując każdy projekt, mamy na uwadze harmonię naszych realizacji z wizerunkiem 
marki klienta oraz połączenie estetyki, funkcjonalności oraz najnowszych technologii.
Zastosowanie do projektowania profesjonalnych narzędzi komputerowych oraz nowocze-
sne możliwości technologiczne pozwalają nam na uwzględnienie optymalnej technologii, 
dedykowanych materiałów oraz kontrolę kosztów przez cały okres procesu kreacji oraz 
produkcji.

ARTEO Sp. z o.o. 
Design spk
ul. Warszawska 114
05-092 Łomianki 
tel. /22/ 751 47 09  
fax /22/ 751 37 74 
biuro@arteo.pl 
www.arteo.pl

Oferta ATS Display to umożliwienie Klientowi realizacji wszystkich etapów tworzenia 
rozwiązań POS w jednej firmie, posiadającej ugruntowaną pozycję na rynku krajowym i 
europejskim. Atutem ATS Display jest 10 lat doświadczenia w projektowaniu i produkcji 
systemów ekspozycyjnych służących do promowania produktów w punktach sprzedaży, 
ale przede wszystkim zespół fachowców doskonale przygotowanych do realizacji projek-
tów POS. Dzięki temu ATS Display nieprzerwanie dostarcza niespotykane, skomplikowa-
ne i innowacyjne narzędzia marketingowe, because we KNOW HOW to display!

ATS Display Sp. z o.o.
ul. Boryszewska 22c
05-462 Wiązowna
tel. /22/ 780 4730
fax /22/ 780 4175
info@atsdisplay.com
www.atsdisplay.com

- siedziba firmy z branży: POS, systemy wystawiennicze

- laureaci konkursu POS STARS
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POSsystemy wystawiennicze

najlepsze display’e 2011

KATEGORIE KONKURSOWE

GRAND PRIX 2011
Napoje & Żywność
Papierosy
Alkohol
Artykuły kosmetyczne
Branża farmaceutyczna
Display’e przykasowe
Digital POS
Elektronika
Display’e kartonowe

Wyspy handlowe 
(zgłoszenia w formie 
dokumentacji projektowej) 

Design roku
Inne

Kampania reklamowa 
w miejscu sprzedaży

E X H I B I T I O N  &  C O N F E R E N C E

ORGANIZATOR:

PARTNER STRATEGICZNY:

Więcej informacji udziela: 
Marzena Ziarkowska | tel. 515 077 553
m.ziarkowska@oohmagazine.pl 

16-17 listopada 2011
www.oohmagazine.pl/posstars

NAJLEPSZE DISPLAY’E ROKU 2011

Konkurs na najlepsze display’e roku, 
organizowany jest raz w roku przez redakcję 
OOH magazine. Pierwsza edycja odbyła  
się w 2009 roku. Wszystkie firmy mają 
możliwość zgłaszania swoich TOP 
produktów w 11 kategoriach. Wszystkie 
zgłoszone display’e walczą o GRAND PRIX.

Po raz pierwszy zostanie nagrodzona 
najlepsza KAMPANIA REKLAMOWA  
W MIEJSCU SPRZEDAŻY.

Realizacje są oceniane przez  
profesjonalne jury w skład, którego  
wchodzą przedstawiciele marketingu  
i PR’u, największych firm, designerzy, graficy 
oraz przedstawiciele mediów Konkursowi 
towarzyszy szeroka kampania promocyjna - 
przed i po konkursowa.

Konkurs POS STARS 2011 odbędzie 
się podczas Międzynarodowych Dni 
Wyposażenia, Technologii i Usług Dla 
Handlu RetailShow 2011, jakie odbędą się 
w dniach 16-17 listopada w Warszawie - 
największej imprezie dla sektora handlu 
detalicznego w Polsce i Europie Środkowej.
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