
 

 

 

 

Cennik nośników Reklamowych Ruch S.A. 2021 
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Kategoria nośnika Strefa Typ punktu sprzedaży 
Ilość punktów/potencjał 

PSD* 
Liczba nośników** Cena netto 

Nośniki uniwersalne Premium 

Korona kiosku bryła kiosku punkty wolnostojące 251 
od 1 do 3 modułów 
w 1 PSD 

515 zł/ 1 moduł/ miesiąc 

Citylighty bryła kiosku punkty wolnostojące 185 250 wycena indywidualna 

 

 

 



Kategoria nośnika Strefa Typ punktu sprzedaży 
Ilość 

punktów/potencjał 
PSD* 

Liczba 
nośników** 

Cena netto 

Nośniki uniwersalne Standard 

Naklejka na  ramce CLP bryła kiosku punkty wolnostojące 111 111 500 zł/ nośnik/ miesiąc 

Naklejka/plakat na drzwiach kiosku bryła kiosku 
punkty wolnostojące 
(nowe bryły) 

do ustalenia 290 zł/ nośnik/ miesiąc 

Naklejka 15x15 cm na tablicy 
informacyjnej 

bryła kiosku punkty wolnostojące 800 14 szt./ PSD 25 zł/ nośnik/ miesiąc 

Naklejka 15x15 cm na tablicy dibond bryła kiosku punkty wolnostojące 230 13 szt./ PSD 25 zł/ nośnik/ miesiąc 

Naklejka 15x15 cm na parapecie bryła kiosku punkty wolnostojące 800 4 szt./ PSD 45 zł/ nośnik/ miesiąc 

Naklejka na froncie parapetu bryła kiosku punkty wolnostojące 800 952 45 zł/ nośnik/ miesiąc 

Hanger/ mock-up kas Punkty z wejściem 383 2 szt./ PSD 60 zł/ nośnik/ miesiąc 

Podświetlane ramki akrylowe kas Punkty z wejściem 32 231 75 zł/ nośnik/ miesiąc 

Stand na ladę kas punkty z wejściem 383 
uzależniona od 
rozmiaru 

50 zł/ nośnik/ miesiąc 

Krawat 
półek 
produktowych 

punkty z wejściem 383 2 szt./ PSD 30 zł/ nośnik/ miesiąc 

Wobbler uniwersalny 
półek 
produktowych 

punkty z wejściem, punkty 
wolnostojące (nowe bryły) 

576 2 szt./ PSD 20 zł/ nośnik/ miesiąc 

Naklejka podłogowa 50x50 cm ruchoma punkty z wejściem 383 2 szt./ PSD 45 zł/ nośnik/ miesiąc 

Plakat B2/A4 ruchoma 
punkty wolnostojące, 
punkty z wejściem 

240 2 szt./ PSD  
100 zł/B2 ; 40 zł/A4/ 
nośnik/ miesiąc 

Ramka reklamowa - wejście witryna punkty z wejściem 200 1 szt./ PSD 80zł/ nośnik/ miesiąc 

Stand kartonowy ruchoma punkty z wejściem 383 
do ustalenia w 
zależności od 
rozmiaru 

110 zł/ nośnik/ miesiąc 



Kategoria nośnika Strefa Typ punktu sprzedaży 
Ilość 

punktów/potencjał 
PSD* 

Liczba 
nośników** 

Cena netto 

Nośniki prasowe 

Gablota prasowa boczna witryna 
punkty wolnostojące 
(nowa bryła) 

73 1 szt./ PSD 75 zł/ półka/ miesiąc 

Ekspozytor 3-poziomowy w witrynie 
okiennej 

witryna punkty z wejściem 24 1 szt./ PSD 75 zł/nośnik/ miesiąc 

Zawieszka prasowa A4 w witrynie 
okiennej 

witryna 
punkty z wejściem, punkty 
z okienkiem 

413 1 szt./ PSD 30 zł/ nośnik/ miesiąc 

Ekspozytor prasowy na kasę POS kas punkty z wejściem 100 1 szt./ PSD 145 zł/ nośnik/ miesiąc 

Stand 1 poziomowy kas punkty z wejściem 45 1 szt./ PSD 90 zł/ nośnik/ miesiąc 

Stand 3 poziomowy kas punkty z wejściem 30 1 szt./ PSD 115 zł/ nośnik/ miesiąc 

Stos na ladzie, poprawiamy cenę kas 
punkty z wejściem, punkty 
z okienkiem 

413 1 szt./ PSD 45 zł/ nośnik/ tydzień 

Ekspozycja dzienników "Zawsze pod 
ręką" 

kas punkty z wejściem 45 1 szt./ PSD 90 zł/ nośnik/ miesiąc 

Ekspozytor 2 poziomowy 
półek 
produktowych 

Punkty z wejściem 150 1 szt./ PSD 100 zł/ nośnik/ miesiąc 

Ekspozytor 4 poziomowy  
półek 
produktowych 

Punkty z wejściem 60 1 szt./ PSD 115 zł/ nośnik/ miesiąc 

Listwa promocyjna pod okładką 
półek 
produktowych 

Punkty z wejściem 383 1 szt./ PSD 30 zł/ nośnik/ miesiąc 

Multifacing tytułów na półce - pełny 
półek 
produktowych 

Punkty z wejściem 150 1 szt./ PSD 130 zł/ nośnik/ miesiąc 

Multifacing tytułów na półce - 50% 
półek 
produktowych 

Punkty z wejściem 150 1 szt./ PSD 90 zł/ nośnik/ miesiąc 

Nośnik prasowy "Nie przegap"/"Na 
topie" 

półek 
produktowych 

Punkty z wejściem 383 2 szt./ PSD  50 zł/ nośnik/ miesiąc 



Kategoria nośnika Strefa Typ punktu sprzedaży 
Ilość 

punktów/potencjał 
PSD* 

Liczba 
nośników** 

Cena netto 

Nośniki prasowe cdn. 

Nośnik prasowy "Poczytaj sobie" 
półek 
produktowych 

punkty z wejściem 
 

50 1 szt./ PSD 50 zł/ nośnik/ miesiąc 

Wobbler w strefie prasowej 
półek 
produktowych 

punkty z wejściem, punkty 
wolnostojące (nowa bryła) 

576 2szt./PSD 25 zł/ nośnik/ miesiąc 

Polecanie kas cała sieć 1 208 1247 20 zł/ nośnik/ tydzień 

Niestandardy 

Sampling masowy ulotek/próbek  Strefa kas 

do 300 000 szt. cała sieć cała sieć 0,22 zł/szt. 

do 500 000 szt. cała sieć cała sieć 0,22 zł/szt.  

powyżej 500 000 szt. cała sieć cała sieć 0,15 zł/szt. do 0,32 

Sampling precyzyjny ulotek/próbek Strefa kas 

do 100 000 szt. cała sieć cała sieć 0,25 zł/szt. 

do 300 000 szt. cała sieć cała sieć 0,23 zł/szt. 

do 500 000 szt. cała sieć cała sieć 0,21 zł/szt. 

powyżej 500 000 szt. cała sieć cała sieć 0,18 zł/szt. 

Sampling katalogów Strefa kas 
do 250 000 szt. cała sieć cała sieć 0,70 zł/szt. 

powyżej 250 000 szt. cała sieć cała sieć 0,60 zł/szt. 

Hostessa Strefa ruchoma saloniki 155 400 120 zł/dzień/PSD 

Półgondola Witryna saloniki 10 1 szt./ PSD 
450 zł/miesiąc układ 
4x4 

Siatka Witryna saloniki do ustalenia 1 szt./ PSD 
1220 zł/miesiąc układ 
11x6 

Promocje zasięg i cena ustalane indywidualnie 



Uwagi dotyczące potencjału PSD 

*Potencjał PSD '+'- (Punkt Sprzedaży Detalicznej) do każdorazowego potwierdzenia dostępności (w przypadku zainteresowania większą ilością 

PSD istnieje możliwość zwiększenia potencjałów) 

**dostępność ilości nośników każdorazowo do potwierdzenia 

 

 

Kontakt dla Reklamodawców:  

Anna Komosińska 

Specjalista ds. Sprzedaży i Zarządzania Powierzchnią Reklamową 

kom. +48 797 045 565 

anna.komosinska@ruch.com.pl 
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