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Firma WorldLED przedstawia nowoczesną formę komunikacji marketingowej, umożliwiającą realizację
najbardziej wymagających oczekiwań wobec przekazu informacji. Technologia LED pozwala wyświetlać
informacje w niespotykany dotąd sposób, posiada nieograniczone możliwości przestrzenne i dynamiczne
mogące spełnić wszelkie oczekiwania klienta dotyczące projekcji wizualnej.Grupa WorldLED to zgrany
zespół specjalistów projektujących i wdrażających nowoczesne rozwiązania marketingowe, dostosowane do
indywidualnych potrzeb klienta. Naszą misją jest dostarczanie efektywnych, skutecznych oraz innowacyjnych
narzędzi do tworzenia kampanii wizerunkowych, cechuje nas indywidualne podejście do klienta,
kompleksowe rozwiązania oraz najwyższa jakość naszych produktów.LokalizacjaKraków, skrzyżowanie ul.
Montelupich z al. 29 Listopada / Nowy KleparzOpis lokalizacjiEkran znajduje się w ścisłym centrum
Krakowa. Ekran umiejscowiony jest w bezpośrednim sąsiedztwie głównej arterii komunikacyjnej miedzy
północną i południową częścią Krakowa, aleje Trzech Wieszczów przy Nowym Kleparzu. Jest to miejsce o
największym natężeniu ruchu samochodowego w Krakowie a zarazem kluczowy węzeł komunikacyjny oraz
miejsce przy którym podróżuje ogromna ilość osób w kierunku południa kraju. Ilość kontaktów dziennie to
około 150 tyś. osób na dobę. Jest to jedna z najlepszych lokalizacji w Krakowie, która gwarantuje skuteczne
dotarcie do ogromnej liczby widzów.
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