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Informacje o sieci Ruch 
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RUCH S.A. 



• Sieć Ruch to jeden z największych dystrybutorów 
prasy w Polsce 

• Posiadamy ponad 2000 lokalizacji w całym kraju 

• Oferujemy bogaty wybór tytułów prasowych, 
produktów impulsowych i usług 
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RUCH S.A. 



Kioski i saloniki 

• RUCH to ogólnopolska sieć ponad 2 000 kiosków i saloników 
charakteryzująca się bogatą ofertą najpopularniejszych 
polskich i zagranicznych tytułów prasowych 

• Ponadto w punktach sprzedaży nabyć można wyroby 
tytoniowe (w tym papierosy), artykuły spożywcze i napoje, 
bilety komunikacji miejskiej, karty telefoniczne i 
doładowania telefonów 

• Uzupełnieniem oferty produktowej jest szerokie portfolio 
świadczonych usług 

 

Sklepy Superac 

• Pod szyldem Superac stale rozwija się stworzona przez 
RUCH sieć sklepów samoobsługowych typu convenience, 
oferująca podstawowe artykuły spożywcze, produkty z 
kategorii bistro: kanapki, sałatki, przekąski słodkie i słone 
oraz hot-dogi, a także artykuły kosmetyczno-chemiczne 
oraz dostęp do wielu usług w jednym miejscu. 
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RUCH S.A. 



Asortyment produktowy 

• Prasa – około 3750 pozycji prasowych zarówno tych 
najchętniej czytanych jak i regionalnych dostosowanych 
do lokalnych potrzeb 

• Artykuły spożywcze i przemysłowe 

• Szeroki asortyment wyrobów tytoniowych 

• Bilety i znaczki pocztowe 

• Prepaid – doładowania wszystkich operatorów 

Szerokie portfolio usług 

• Prenumerata – bogata oferta tytułów 

• Paczka w Ruchu – szybka i wygodna usługa kurierska 

• Usługi finansowe – międzynarodowe przekazy pieniężne 
Moneygram 

• Moje rachunki – wygodny sposób na domowe rachunki 
(BillBird) 

• Paysafecard – bezpieczne płatności w Internecie 

• Rejestracja kart SIM 

• Bilety na imprezy masowe 

• Lotto 
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RUCH S.A. 



• RUCH to doskonała platforma promocji produktów i usług. 
Dysponując dobrze zarządzaną siecią punktów zlokalizowanych 
zarówno w największych miastach w Polsce, jak i w małych 
miejscowościach, daje możliwość znakomitej ekspozycji 
reklamowanych marek. 

• Oferuje współpracę w zakresie standardowych i 
niestandardowych form promocji zarówno z partnerami 
handlowymi, jak i agencjami reklamowymi czy domami 
mediowymi. 

• W portfolio oferty znajdują się klasyczne nośniki promocyjne, 
zewnętrzne i wewnętrzne, a także organizowanie dedykowanych 
i efektywnych akcji promocyjnych 
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REKLAMA 



• Ponad 6 mln Klientów miesięcznie 

• 1 286 punktów sprzedaży zlokalizowanych w miejscach o dużym 
natężeniu komunikacyjnym/charakteryzujących się wysokim/dużym 
poziomem trafficu 

• Różnorodność formatów reklamowych typu in door mających 
wpływ na impulsowość sprzedaży 

• Widoczne formaty OOH budujące wizerunek 

• Efektywność kosztowa/Atrakcyjność cenowa formatów 
reklamowych jako doskonała alternatywa na rynku indoor i OOH 
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REKLAMA 



 Nośniki 
Ruch 

Uniwersalne 

Premium OOH POS Niestandardy 

Prasowe 

POS Niestandardy 

Promocje 

POS 
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NOŚNIKI REKLAMOWE 

Budowanie 
brandingu i 

świadomości 
Wsparcie sprzedaży 



Strefy 
nośników 

Nośniki w 
strefie kas 

Nośniki w 
strefie półek 

produktowych 

Nośniki w 
strefie witryn 

Nośniki na 
bryle kiosku 

Nośniki 
ruchome 

Sampling  Hostessa  
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STREFY ODDZIAŁYWANIA NOSNIKÓW 



Nośniki uniwersalne w sieci RUCH 
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Nośniki Premium 

Opracowane przez Ruch Marketing - 2019 11 

RUCH S.A. 



KORONA KIOSKU - OTOKI 

ILOŚĆ  PUNKTÓW: 251  

ILOŚĆ NOŚNIKÓW: OD 1 DO 3 w 1 PSD 

RODZAJ PUNKTÓW:  punkty wolnostojące 

CENA RATECARD:  515 zł/1 otok  

KOSZT PRODUKCJI: po stronie reklamodawcy 

DODATKOWY KOSZT: pas drogi* 

Nośnik usytuowany na attyce kiosku, podświetlany, gwarantujący 
oglądalność i efektywność oddziaływania przekazu. Kioski z otokami 
usytuowane są w najbardziej atrakcyjnych punktach miast, w  ciągach 
komunikacyjnych lub przy głównych ulicach  o dużym natężeniu ruchu. 
Nośnik idealnie sprawdza się przy długoterminowych akcjach 
marketingowych. 

*do ceny należy doliczyć opłaty z tytułu zajęcia pasa drogi – wartość 
uzależniona od wybranych lokalizacji 
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Bryła kiosku 
MULTIFORMAT 



CITYLIGHT 

ILOŚĆ  PUNKTÓW: 185 

ILOŚĆ NOŚNIKÓW: 251 

RODZAJ PUNKTÓW:  punkty wolnostojące 

CENA RATECARD:  nośnik obsługiwany przez firmę zewnętrzną 

KOSZT PRODUKCJI: po stronie reklamodawcy 

DODATKOWY KOSZT: pas drogi* 

Podświetlana gablota reklamowa, usytuowana zazwyczaj na ścianie 
kiosku. Zlokalizowane w dużych miejscowościach, ale też mniejszych, 
w miejscach o dużym natężeniu ruchu (zarówno pieszego jak i 
samochodowego) 

*do ceny należy doliczyć opłaty z tytułu zajęcia pasa drogi – wartość 
uzależniona od wybranych lokalizacji 
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Bryła kiosku 
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PODSUMOWANIE NOSNIKÓW PREMIUM 

Kategoria nośnika Nazwa nośnika Strefa Typ punktu sprzedaży Potencjał PSD* Liczba nośników** Cena 

Nośniki uniwersalne Premium 

Korona kiosku - otoki Bryła kiosku Punkty wolnostojące 251 OD 1 DO 3 w 1 PSD 515 zł/ 1 otok 

Citylighty Bryła kiosku Punkty wolnostojące 185 251 Do ustalenia 
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WIZUALIZACJA 

CLP 

Korona kiosku - otok 



Nośniki Uniwersalne 
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RUCH S.A. 



NAKLEJKA NA RAMCE CITYLIGHT 

ILOŚĆ  PUNKTÓW: 111 

ILOŚĆ NOŚNIKÓW: 111 

RODZAJ PUNKTÓW:  punkty wolnostojące 

CENA RATECARD:  500 zł/miesiąc 

KOSZT PRODUKCJI: po stronie reklamodawcy 

DODATKOWY KOSZT: pas drogi* 

Duży, niepodświetlany nośnik. Zlokalizowane w dużych 
miejscowościach, ale też mniejszych, w miejscach o dużym natężeniu 
ruchu (zarówno pieszego jak i samochodowego), co gwarantuje 
efektywność oddziaływania na odbiorców 

*do ceny należy doliczyć opłaty z tytułu zajęcia pasa drogi – wartość 
uzależniona od wybranych lokalizacji 
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Bryła kiosku 



NAKLEJKA/PLAKAT NA DRZWIACH 

Nośnik wielkości zbliżonej do drzwi kiosku. Kioski zlokalizowane są w 
najbardziej ruchliwych częściach miast, z dużym natężeniem ruchu 
pieszego i samochodowego, co gwarantuje efektywność 
oddziaływania na odbiorców 

*do ceny należy doliczyć opłaty z tytułu zajęcia pasa drogi – wartość 
uzależniona od wybranych lokalizacji 
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ILOŚĆ  PUNKTÓW: około 1200 

ILOŚĆ NOŚNIKÓW: około 1200 

RODZAJ PUNKTÓW:  punkty wolnostojące 

CENA RATECARD:  290 zł/miesiąc 

KOSZT PRODUKCJI: po stronie reklamodawcy 

DODATKOWY KOSZT: pas drogi* 

Bryła kiosku 
MULTIFORMAT 



NAKLEJKA 15X15 NA TABLICY INFORMACYJNEJ 

ILOŚĆ  PUNKTÓW: 952 (+230 dibond) 

ILOŚĆ NOŚNIKÓW: 14 szt per punkt sprzedaży 

RODZAJ PUNKTÓW:  punkty wolnostojące 

CENA RATECARD:  25 zł/miesiąc 

KOSZT PRODUKCJI: po stronie reklamodawcy 

Nośnik umieszczony pod ladą podawczą, zapewniający widoczność  
przekazu reklamowego dla Klientów RUCH, a także dla osób będących 
w ciągu komunikacyjnym 
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Bryła kiosku 



NAKLEJKA 15X15 NA PARAPECIE 

ILOŚĆ  PUNKTÓW: 952 

ILOŚĆ NOŚNIKÓW: 4 szt per punkt sprzedaży 

RODZAJ PUNKTÓW:  punkty wolnostojące 

CENA RATECARD:  45 zł/miesiąc 

KOSZT PRODUKCJI: po stronie reklamodawcy 

 

Nośnik umieszczony bezpośrednio przy okienku podawczym, w 
bezpośrednim kontakcie z Klientem. Doskonale widoczny, 
zapewniający bardzo dobrą drogę dotarcia przekazu reklamowego 
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Bryła kiosku 



NAKLEJKA NA FRONCIE PARAPETU 

ILOŚĆ  PUNKTÓW: 952 

ILOŚĆ NOŚNIKÓW: 1 szt per punkt sprzedaży 

RODZAJ PUNKTÓW:  punkty wolnostojące 

CENA RATECARD:  45 zł/miesiąc 

KOSZT PRODUKCJI: po stronie reklamodawcy 

 

Nośnik umieszczony na froncie parapetu okienka podawczego, w 
bezpośrednim kontakcie z Klientem. Doskonale widoczny, 
zapewniający bardzo dobrą drogę dotarcia przekazu reklamowego 
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Bryła kiosku 
MULTIFORMAT 



HANGER/MOCK UP 

ILOŚĆ  PUNKTÓW: 427 

ILOŚĆ NOŚNIKÓW: 2 szt per punkt sprzedaży 

RODZAJ PUNKTÓW:  punkty z wejściem 

CENA RATECARD:  60 zł/miesiąc 

KOSZT PRODUKCJI: po stronie reklamodawcy 

Nośnik montowany do sufitu, w widocznym dla Klientów miejscu. 
Bardzo dobrze widoczny dla Klientów będących w punkcie sprzedaży.  
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Strefa kas 
MULTIFORMAT 



PODŚWIETLANE RAMKI AKRYLOWE 

ILOŚĆ  PUNKTÓW: 32 

ILOŚĆ NOŚNIKÓW: 231 

RODZAJ PUNKTÓW:  punkty z wejściem 

CENA RATECARD:  75 zł/miesiąc 

KOSZT PRODUKCJI: po stronie reklamodawcy 

Nośnik  usytuowany nad regałami, podświetlany. Bardzo dobrze 
widoczny dla Klientów będących w punkcie sprzedaży. Gwarantuje 
możliwość zintensyfikowania przekazu reklamowego poprzez 
multiplikację kreacji.  
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Strefa kas 



STAND NA LADĘ 

ILOŚĆ  PUNKTÓW: 427 

ILOŚĆ NOŚNIKÓW: do ustalenia w zależności od rozmiaru 

RODZAJ PUNKTÓW:  punkty z wejściem 

CENA RATECARD:  50 zł/miesiąc 

KOSZT PRODUKCJI: po stronie reklamodawcy 

Nośnik jest doskonale widoczny dla Klientów robiących zakupy w 
punkcie. Ekspozycja przy kasie zapewnia bardzo dobrą zauważalność i 
gwarantuje efektywne oddziaływania na odbiorców. 

Opracowane przez Ruch Marketing - 2019 24 

Strefa kas 
MULTIFORMAT 



KRAWAT 

ILOŚĆ  PUNKTÓW: 427 

ILOŚĆ NOŚNIKÓW: do ustalenia w zależności od rozmiaru 

RODZAJ PUNKTÓW:  punkty z wejściem 

CENA RATECARD:  30 zł/miesiąc 

KOSZT PRODUKCJI: po stronie reklamodawcy 

Nośnik na poziomie wzroku, zapewniający bardzo dobrą komunikację 
z Klientem. Na „języku” krawata można komunikować różne kreacje 
lub zmultiplikować przekaz. Doskonale komunikuje ofertę, sprawdza 
się w komunikacji cross-sellingowej oraz produktowej. 
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Strefa półek 
produktowych 



WOBBLER UNIWERSALNY 

ILOŚĆ  PUNKTÓW: 794 

ILOŚĆ NOŚNIKÓW: 2 szt/punkt sprzedaży 

RODZAJ PUNKTÓW:  punkty z wejściem, nowe bryły 

CENA RATECARD:  20 zł/miesiąc 

KOSZT PRODUKCJI: po stronie reklamodawcy 

Nośnik na poziomie wzroku, zapewniający bardzo dobrą komunikację 
z Klientem. Doskonale komunikuje ofertę, sprawdza się w komunikacji 
cross-sellingowej oraz produktowej 
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Strefa półek 
produktowych 



NAKLEJKA PODŁOGOWA 50X50 

ILOŚĆ  PUNKTÓW: 427 

ILOŚĆ NOŚNIKÓW: 2 szt/punkt sprzedaży 

RODZAJ PUNKTÓW:  punkty z wejściem 

CENA RATECARD:  45 zł/miesiąc 

KOSZT PRODUKCJI: po stronie reklamodawcy 

Ekspozycja o dużej powierzchni, doskonale widoczna dla Klientów 
robiących zakupy w punkcie. Gwarantuje kontakt z reklamą i  zwiększa 
szansę na zainteresowanie Klienta.  

Max. czas ekspozycji – 2 miesiące, potem ewentualna wymiana. 
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Strefa 
ruchoma 

MULTIFORMAT 



FLIPAD B2/POTYKACZ B2 

ILOŚĆ  PUNKTÓW: około 1000 

ILOŚĆ NOŚNIKÓW: około 1000 

RODZAJ PUNKTÓW:  punkty wolnostojące, punkty z wejściem 

CENA RATECARD:  60 zł/miesiąc 

KOSZT PRODUKCJI: po stronie reklamodawcy 

DODATKOWY KOSZT: pas drogi* 

Nośnik usytuowany przy bryle lub na zewnątrz saloniku. Dwie strony 
ekspozycji dają gwarancję zauważalności z każdej strony przepływu 
trafficu. Eskpozycja doskonale widoczna zarówno dla kupujących jak i 
osób znajdujących się w ciągu komunikacyjnym 

*do ceny należy doliczyć opłaty z tytułu zajęcia pasa drogi – wartość 
uzależniona od wybranych lokalizacji 
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Strefa 
ruchoma 

MULTIFORMAT 



PLAKAT B2/A4 

ILOŚĆ  PUNKTÓW: 251 

ILOŚĆ NOŚNIKÓW: do ustalenia 

RODZAJ PUNKTÓW:  punkty wolnostojące, punkty z wejściem 

CENA RATECARD:  100 zł/B2/miesiąc 40zł/A4/miesiąc 

KOSZT PRODUKCJI: po stronie reklamodawcy 

Nośnik umieszczony na wysokości wzroku klienta. Efektywny zarówno 
dla budowania wizerunku jak również dla komunikowania przekazu 
promocyjnego. 
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Strefa 
ruchoma 



STAND KARTONOWY 

ILOŚĆ  PUNKTÓW: 427 

ILOŚĆ NOŚNIKÓW: do ustalenia w zależności od rozmiarów 

RODZAJ PUNKTÓW:  punkty z wejściem 

CENA RATECARD:  110 zł/miesiąc 

KOSZT PRODUKCJI: po stronie reklamodawcy 

Nośnik dedykowany multiplikacji produktów, tworzy dodatkowe 
miejsce ekspozycji. Nośnik dedykowany zarówno produktom 
spożywczym jak i przemysłowym, czy prasie. 
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Strefa 
ruchoma 

MULTIFORMAT 
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PODSUMOWANIE NOSNIKÓW UNIERSALNYCH 

Kategoria nośnika Nazwa nośnika Strefa Typ punktu sprzedaży Ilość punktów/Potencjał PSD* Liczba nośników** Cena 

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) 
1 200 1 200 290 zł/ nośnik/ miesiąc 

Naklejka 15x15 cm na tablicy 
informacyjnej 

Bryła kiosku Punkty wolnostojące 952 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 952 4 szt./ PSD 45 zł/ nośnik/ miesiąc 
Naklejka na froncie parapetu Bryła kiosku Punkty wolnostojące 952 952 45 zł/ nośnik/ miesiąc 

Hanger/ mock-up Strefa kas Punkty z wejściem 427 2 szt./ PSD 60 zł/ nośnik/ miesiąc 
Podświetlane ramki akrylowe Strefa kas Punkty z wejściem 32 231 75 zł/ nośnik/ miesiąc 

Stand na ladę Strefa kas Punkty z wejściem 427 
do ustalenia w zależności 

od rozmiaru 
50 zł/ nośnik/ miesiąc 

Krawat Strefa półek produktowych Punkty z wejściem 427 2 szt./ PSD 30 zł/ nośnik/ miesiąc 

Wobbler uniwersalny Strefa półek produktowych 
Punkty z wejściem, Punkty 
wolnostojące (nowe bryły) 

794 2 szt./ PSD 20 zł/ nośnik/ miesiąc 

Naklejka podłogowa 50x50 cm Strefa ruchoma Punkty z wejściem 427 2 szt./ PSD 45 zł/ nośnik/ miesiąc 

FlipAd (potykacz) Strefa ruchoma 
Punkty wolnostojące, Punkty z 

wejściem 
1 000 do ustalenia 60 zł/ nośnik/ miesiąc 

Plakat B2/A4 Strefa ruchoma 
Punkty wolnostojące, Punkty z 

wejściem 
251 2 szt./ PSD  

100 zł/B2 40 zł/A4/ nośnik/ 
miesiąc 

Stand kartonowy Strefa ruchoma Punkty z wejściem 427 
do ustalenia w zależności 

od rozmiaru 
110 zł/ nośnik/ miesiąc 
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WIZUALIZACJA 

Naklejka na 
ramce CLP 
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Nośniki prasowe w sieci RUCH 
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GABLOTA PRASOWA BOCZNA 

ILOŚĆ  PUNKTÓW: 73 

ILOŚĆ NOŚNIKÓW: 73 (4 egzemplarze na półce) 

RODZAJ PUNKTÓW:  nowe bryły 

CENA RATECARD:  75 zł/półka/miesiąc 

KOSZT PRODUKCJI: zwiększony nakład 

Nośnik zapewniający bardzo dobrą widoczność ekspozycji dla 
Klientów RUCH, a także dla osób będących w ciągu komunikacyjnym. 
Stwarza możliwość wzmocnienia przekazu reklamowego poprzez 
wyeksponowanie kilku takich samych okładek. 
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Witryna 



EKSPOZYTOR 3 POZIOMOWY W WITRYNIE OKIENNEJ 

ILOŚĆ  PUNKTÓW: 24 

ILOŚĆ NOŚNIKÓW: 24 

RODZAJ PUNKTÓW:  punkty z wejściem 

CENA RATECARD:  75 zł/miesiąc 

KOSZT PRODUKCJI: zwiększony nakład 

Nośnik idealny do ekspozycji magazynów, doskonale widoczny z 
zewnątrz, zapewniający bardzo dobrą widoczność ekspozycji dla 
Klientów RUCH, a także dla osób będących w ciągu komunikacyjnym.  

Stwarza możliwość  wzmocnienia przekazu reklamowego poprzez 
wyeksponowanie kilku takich samych okładek. 
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Witryna 



ZAWIESZKA A4 W WITRYNIE OKIENNEJ 

ILOŚĆ  PUNKTÓW: 1200 

ILOŚĆ NOŚNIKÓW: 1200 

RODZAJ PUNKTÓW:  punkty z wejściem, punkty z okienkiem 

CENA RATECARD:  30 zł/miesiąc 

KOSZT PRODUKCJI: zwiększony nakład 

Nośnik na poziomie wzroku przechodniów, doskonale widoczny z 
zewnątrz, zapewniający bardzo dobrą widoczność ekspozycji dla 
Klientów RUCH, a także dla osób będących w ciągu komunikacyjnym.  
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Witryna 

Punkty z wejściem 

Punkty z okienkiem 



EKSPOZYTOR PRASOWY NA KASĘ POS 

ILOŚĆ  PUNKTÓW: 120 

ILOŚĆ NOŚNIKÓW: 120 

RODZAJ PUNKTÓW:  punkty z wejściem 

CENA RATECARD:  145 zł/miesiąc 

KOSZT PRODUKCJI: zwiększony nakład 

Czasopisma lub dzienniki umieszczone są na wysokości wzroku 
Klienta, doskonale widoczne. Ekspozycja przy kasie gwarantuje 
wzmocnienie przekazu reklamowego poprzez wyeksponowanie  2 lub 
4 takich samych okładek. 

 

Opracowane przez Ruch Marketing - 2019 37 

Strefa kas 
MULTIFORMAT 



STAND 1 POZIOMOWY 

ILOŚĆ  PUNKTÓW: 55 

ILOŚĆ NOŚNIKÓW: 55 

RODZAJ PUNKTÓW:  punkty z wejściem 

CENA RATECARD:  90 zł/miesiąc 

KOSZT PRODUKCJI: zwiększony nakład 

Czasopismo jest doskonale widoczne dla Klientów robiących zakupy w 
punkcie. Ekspozycja przy kasie zapewnia bardzo dobrą widoczność i 
zwiększa szansę na zainteresowanie Klienta. 
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Strefa kas 



STAND 3 POZIOMOWY 

ILOŚĆ  PUNKTÓW: 39 

ILOŚĆ NOŚNIKÓW: 39 

RODZAJ PUNKTÓW:  punkty z wejściem 

CENA RATECARD:  115 zł/miesiąc 

KOSZT PRODUKCJI: zwiększony nakład 

Czasopismo jest doskonale widoczne dla Klientów robiących zakupy w 
punkcie. Ekspozycja przy kasie zapewnia bardzo dobrą widoczność i 
zwiększa szansę na zainteresowanie klienta. Stwarza możliwość 
wzmocnienia przekazu reklamowego poprzez multiplikacje okładek 
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Strefa kas 



STOS NA LADZIE 

ILOŚĆ  PUNKTÓW: 890 

ILOŚĆ NOŚNIKÓW: 890 

RODZAJ PUNKTÓW:  punkty z wejściem, punkty z okienkiem 

CENA RATECARD:  45 zł/tydzień 

KOSZT PRODUKCJI: zwiększony nakład 

Czasopisma są doskonale widoczne dla Klientów robiących zakupy w 
punkcie, ekspozycja zapewnia gwarancję przekazu oraz zauważalność 
egzemplarzy. 

Punkty z wejściem – ekspozycja na ladzie w pobliżu kasy 

Punkty z okienkiem – ekspozycja w jego pobliżu 

Jeżeli stos składa się z dzienników, to są one składane na pół. 
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Strefa kas 



EKSPOZYCJA DZENNIKÓW „ZAWSZE POD RĘKĄ” 

ILOŚĆ  PUNKTÓW: 56 

ILOŚĆ NOŚNIKÓW: 56 

RODZAJ PUNKTÓW:  punkty z wejściem 

CENA RATECARD:  90 zł/miesiąc 

KOSZT PRODUKCJI: zwiększony nakład 

Ekspozycja bezpośrednio przy kasie, nośnik dedykowany dziennikom I 
czasopismom. Gwarantuje doskonałą widoczność dla Klientów, zawsze 
pod ręką, gdy robią zakupy w punkcie 
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Strefa kas 
MULTIFORMAT 



EKSPOZYTOR 2 POZIOMOWY 

ILOŚĆ  PUNKTÓW: 160 

ILOŚĆ NOŚNIKÓW: 160 

RODZAJ PUNKTÓW:  punkty z wejściem 

CENA RATECARD:  100 zł/miesiąc 

KOSZT PRODUKCJI: zwiększony nakład 

Nośnik przeznaczony dla ekspozycji dzienników, doskonale widoczny 
dla Klientów robiących zakupy w punkcie, zapewniający bardzo dobrą 
widoczność egzemplarzy poprzez ich ekspozycję w pełnej formie. 
Wyróżnia pokazane w nim tytuły, zwraca uwagę na „pierwszą stronę”. 
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Strefa półek 
produktowych 



EKSPOZYTOR 4 POZIOMOWY 

ILOŚĆ  PUNKTÓW: 71 

ILOŚĆ NOŚNIKÓW: 71 

RODZAJ PUNKTÓW:  punkty z wejściem 

CENA RATECARD:  115 zł/miesiąc 

KOSZT PRODUKCJI: zwiększony nakład 

Nośnik zapewniający bardzo dobrą widoczność ekspozycji. Stwarza 
możliwość wzmocnienia przekazu reklamowego poprzez 
wyeksponowanie 4 takich samych okładek. 
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Strefa półek 
produktowych 



LISTWA PROMOCYJNA POD OKŁADKĄ 

ILOŚĆ  PUNKTÓW: 427 

ILOŚĆ NOŚNIKÓW: 427 

RODZAJ PUNKTÓW:  punkty z wejściem 

CENA RATECARD:  30 zł/miesiąc 

KOSZT PRODUKCJI: po stronie reklamodawcy 

Naklejka z tytułem magazynu przyciąga uwagę Klienta. Możliwość 
umieszczenia kilku naklejek tego samego tytułu, dla wzmocnienia 
przekazu. 

Idealne rozwiązanie dla magazynów, które chcą być wyróżnione na 
półce 
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Strefa półek 
produktowych 



MULTIFACING PEŁNY TYTUŁÓW NA PÓŁCE 

ILOŚĆ  PUNKTÓW: 173 

ILOŚĆ NOŚNIKÓW: 173 

RODZAJ PUNKTÓW:  punkty z wejściem 

CENA RATECARD:  130 zł/miesiąc 

KOSZT PRODUKCJI: zwiększony nakład 

Nośnik zapewniający bardzo dobrą widoczność ekspozycji. Stwarza 
możliwość  wzmocnienia przekazu reklamowego poprzez 
wyeksponowanie  3 lub więcej takich samych okładek. 
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Strefa półek 
produktowych 



MULTIFACING 50% NA PÓŁCE 

ILOŚĆ  PUNKTÓW: 189 

ILOŚĆ NOŚNIKÓW: 189 

RODZAJ PUNKTÓW:  punkty z wejściem 

CENA RATECARD:  90 zł/miesiąc 

KOSZT PRODUKCJI: zwiększony nakład 

Nośnik zapewniający bardzo dobrą widoczność ekspozycji. Stwarza 
możliwość  wzmocnienia przekazu reklamowego poprzez 
wyeksponowanie  3 lub więcej takich samych okładek. 
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Strefa półek 
produktowych 



NOŚNIK PRASOWY „NIE PRZEGAP”/”NA TOPIE” 

ILOŚĆ  PUNKTÓW: 427 

ILOŚĆ NOŚNIKÓW: 2 szt. / PSD 

RODZAJ PUNKTÓW:  punkty z wejściem 

CENA RATECARD:  50 zł/miesiąc 

KOSZT PRODUKCJI: zwiększony nakład 

Nośnik zlokalizowany na froncie  regału z prasa kolorową. Dzięki 
lokalizacji na poziomie wzroku,  zapewniaj bardzo dobrą widoczność 
dla Klientów obecnych w punkcie sprzedaży. Czerwona tabliczka z 
hasłem „NIE PRZEGAP” przyciąga wzrok 
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Strefa półek 
produktowych 



NOŚNIK PRASOWY „POCZYTAJ SOBIE”  

ILOŚĆ  PUNKTÓW: 52 

ILOŚĆ NOŚNIKÓW: 52 

RODZAJ PUNKTÓW:  punkty z wejściem 

CENA RATECARD:  50 zł/miesiąc 

KOSZT PRODUKCJI: zwiększony nakład 

Nośnik zlokalizowany na froncie  regału z prasa kolorową. Dzięki 
lokalizacji na poziomie wzroku,  zapewniaj bardzo dobrą widoczność 
dla Klientów obecnych w punkcie sprzedaży. 
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Strefa półek 
produktowych 



RAMKA PROMOCYJNA A4 NA STOJAKU KSIĄŻKOWYM 

ILOŚĆ  PUNKTÓW: 40 

ILOŚĆ NOŚNIKÓW: 40 

RODZAJ PUNKTÓW:  punkty z wejściem 

CENA RATECARD:  75 zł/miesiąc 

KOSZT PRODUKCJI: po stronie reklamodawcy 

Ramka jest headerem ekspozytora książkowego. Dzięki swojemu 
położeniu  zapewnia bardzo dobrą widoczność i zwiększa szansę na 
zainteresowanie Klienta. Świetnie sprawdza się przy promocji kolekcji 
książkowych lub filmowych eksponowanych na stojaku. 
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Strefa półek 
produktowych 

MULTIFORMAT 



WOBBLER W STREFIE PRASOWEJ 

ILOŚĆ  PUNKTÓW: 678 

ILOŚĆ NOŚNIKÓW: 2 szt/ PSD 

RODZAJ PUNKTÓW:  punkty z wejściem, nowe bryły 

CENA RATECARD:  25 zł/miesiąc 

KOSZT PRODUKCJI: po stronie reklamodawcy 

Nośnik na poziomie wzroku, zapewniający bardzo dobrą komunikację 
z Klientem. Doskonale komunikuje ofertę, sprawdza się w komunikacji 
cross-sellingowej oraz produktowej 
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Strefa półek 
produktowych 



REKLAMA W PRENUMERACIE 

LOKALIZACJA REKLAMY: WWW.PRENUMERATA.RUCH.COM.PL 

CENA RATECARD:  www.ruch.com.pl/uslugi/reklama 

 

Prenumerata oferuje różne formy reklamy Tytułu. 

Szczegóły w prezentacji dostępny na stornie: 
www.ruch.com.pl/uslugi/reklama 
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Online 

http://www.ruch.com.pl/uslugi/reklama
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PODSUMOWANIE NOSNIKÓW PRASOWYCH 

Kategoria nośnika Nazwa nośnika Strefa Typ punktu sprzedaży Ilość punktów/Potencjał PSD* Liczba nośników** Cena 

Nośniki prasowe 

Gablota prasowa boczna Witryna 
Punkty wolnostojące (nowa 

bryła) 
73 73 75 zł/ półka/ miesiąc 

Ekspozytor 3-poziomowy w 
witrynie okiennej 

Witryna Punkty z wejściem 24 24 75 zł/nośnik/ miesiąc 

Zawieszka prasowa A4 w witrynie 
okiennej 

Witryna 
Punkty z wejściem, punkty z 

okienkiem 
1200 1200 30 zł/ nośnik/ miesiąc 

Ekspozytor prasowy na kasę POS Strefa kas Punkty z wejściem 120 120 145 zł/ nośnik/ miesiąc 
Stand 1 poziomowy Strefa kas Punkty z wejściem 55 55 90 zł/ nośnik/ miesiąc 
Stand 3 poziomowy Strefa kas Punkty z wejściem 39 39 115 zł/ nośnik/ miesiąc 

Stos na ladzie Strefa kas 
Punkty z wejściem, punkty z 

okienkiem 
890 890 45 zł/ nośnik/ tydzień 

Ekspozycja dzienników "Zawsze pod 
ręką" 

Strefa kas Punkty z wejściem 56 56 90 zł/ nośnik/ miesiąc 

Ekspozytor 2 poziomowy Strefa półek produktowych Punkty z wejściem 160 160 100 zł/ nośnik/ miesiąc 
Ekspozytor 4 poziomowy Strefa półek produktowych Punkty z wejściem 71 71 115 zł/ nośnik/ miesiąc 

Listwa promocyjna pod okładką Strefa półek produktowych Punkty z wejściem 427 427 30 zł/ nośnik/ miesiąc 
Multifacing tytułów na półce - pełny Strefa półek produktowych Punkty z wejściem 173 173 130 zł/ nośnik/ miesiąc 
Multifacing tytułów na półce - 50% Strefa półek produktowych Punkty z wejściem 189 189 90 zł/ nośnik/ miesiąc 
Nośnik prasowy "Nie przegap"/"Na 

topie" 
Strefa półek produktowych Punkty z wejściem 427 2 szt./ PSD  50 zł/ nośnik/ miesiąc 

Nośnik prasowy "Poczytaj sobie" Strefa półek produktowych Punkty z wejściem 52 52 50 zł/ nośnik/ miesiąc 
Ramka promocyjna A4 na stojaku 

książkowym 
Strefa półek produktowych Punkty z wejściem 40 40 75 zł/nośnik/ miesiąc 

Wobbler w strefie prasowej Strefa półek produktowych 
Punkty z wejściem, punkty 
wolnostojące (nowa bryła) 

678 2szt./PSD 25 zł/ nośnik/ miesiąc 

Prenumerata Online www osobny cennik dostępny na stornie http://ruch.com.pl/uslugi/reklama/ 
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WIZUALIZACJA 

Ekspozytor kasa POS 

Gablota 
prasowa 
boczna 

Zawiesz
ka 

prasowa 
w 

witrynie 

Stand 1 
lub 3 

poziomo
wy 

Stos na ladzie 

Ekspozycja 
dzienników 

„Zawsze pod 
ręką” 

Ekspozytor 
2 lub 4 

poziomowy 

Ramka 
promocyjna 

A4 na 
stojaku 

książkowym 

Wobbler 

Wobbler 

Ekspozytor 3 
poziomowy w 

witrynie 
okiennej 

Listwa promocyjna 

Nie przegap 

Poczytaj sobie 

Na Topie 



Promocje 
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RUCH S.A. 



WARTOŚĆ CENNIKOWA:  Cena do ustalenia 

ILOŚĆ  MODUŁÓW: 3 

ZASIĘG PROMOCJI:  cała sieć 

CZAS TRWANIA PROMOCJI:  2 tygodnie/ 1 miesiąc 

 

 

 NOŚNIKI DO KOMUNIKACJI PROMOCJI: 

• nowe bryły: plakat B2 i wobbler 15x15 cm 

• punkty z wejściem: plakat B2 lub A4 i wobbler 15x15 cm 

• pozostałe punkty: plakat B2 lub A4 

 

UDZIAŁ W PROMOCJI „PROMOCYJNE HITY” 
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WARTOŚĆ CENNIKOWA:  Cena do ustalenia 

ILOŚĆ  MODUŁÓW: do ustalenia 

ZASIĘG PROMOCJI:  cała sieć 

CZAS TRWANIA PROMOCJI:  1 miesiąc 

 

 

 NOŚNIKI DO KOMUNIKACJI PROMOCJI: 

• Plakat A4 

• promocja okolicznościowa wynikająca z kalendarza, (np. „Witaj Szkoło”) 
lub sezonu (np. wakacje) 

 

UDZIAŁ W PROMOCJI „TYLKO W RUCHU” 
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WARTOŚĆ CENNIKOWA:  Cena do ustalenia 

ILOŚĆ  MODUŁÓW: do ustalenia 

ZASIĘG PROMOCJI:  cała sieć 

CZAS TRWANIA PROMOCJI:  do ustalenia 

 

 

 NOŚNIKI DO KOMUNIKACJI PROMOCJI: 

• Plakaty 

• Wobblery 

 

UDZIAŁ W CROSS PROMOCJI Z PRODUKTEM FMCG 
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Niestandardy 
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RUCH S.A. 



• Sieć Ruch oferuje różnego rodzaju rozwiązania niestandardowe 
będące odpowiedzią na indywidualne cele komunikacyjne 
marek/klientów 

• Wychodząc naprzeciw potrzeb naszych klientów oferujemy 
szereg sprawdzonych rozwiązań niestandardowych, a także 
jesteśmy otwarci na wdrożenie nowych wspólnie 
wypracowanych nośników i aktywności marketingowych 
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SAMPLING MASOWY – ULOTKI / PRÓBKI 

Dostępność w całej sieci RUCH – prawie 1300 punktów sprzedaży, 
prawie 6 mln Klientów. Możliwość targetowania odbiorców. Narzędzie 
marketingowe idealne do  testów , wprowadzaniu nowych produktów 
na rynek lub akcji specjalnych, gdzie oczekiwany jest efekt dotarcia do 
szerokiej grupy docelowej 
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ILOŚĆ  PUNKTÓW: prawie 1 300 

ILOŚĆ NOŚNIKÓW:  do 100k / do 300k / do 500k / powyżej 500k 

RODZAJ PUNKTÓW:  cała sieć 

CENA RATECARD:  n.d. / 0,18 zł / 0,16 zł / 0,10 zł  za sztukę 

KOSZT PRODUKCJI: po stronie reklamodawcy  

MULTIFORMAT 



SAMPLING PRECYZYJNY – ULOTKI / PRÓBKI 

Dostępność w całej sieci RUCH – prawie 1300 punktów sprzedaży, 
prawie 6 mln Klientów. Możliwość targetowania odbiorców. Narzędzie 
marketingowe idealne do  testów , wprowadzaniu nowych produktów 
na rynek lub akcji specjalnych, gdzie oczekiwany jest efekt dotarcia do 
szerokiej grupy docelowej 
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ILOŚĆ  PUNKTÓW: prawie 1 300 

ILOŚĆ NOŚNIKÓW:  do 100k / do 300k / do 500k / powyżej 500k 

RODZAJ PUNKTÓW:  cała sieć  

CENA RATECARD:  0,23 zł / 0,20 zł / 0,18 zł / 0,15 zł  za sztukę 

KOSZT PRODUKCJI: po stronie reklamodawcy 

MULTIFORMAT 



SAMPLING – KATALOGI 

Dostępność w całej sieci RUCH – prawie 1300 punktów sprzedaży, 
prawie 6 mln Klientów. Możliwość targetowania odbiorców. Narzędzie 
marketingowe idealne do  testów , wprowadzaniu nowych produktów 
na rynek lub akcji specjalnych, gdzie oczekiwany jest efekt dotarcia do 
szerokiej grupy docelowej 
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ILOŚĆ  PUNKTÓW: prawie 1 300 

ILOŚĆ NOŚNIKÓW:  do 250k / powyżej 500k 

RODZAJ PUNKTÓW:  cała sieć  

CENA RATECARD:  0,66 zł / 0,53 zł 

KOSZT PRODUKCJI: po stronie reklamodawcy  

MULTIFORMAT 



HOSTESSA 

ILOŚĆ  PUNKTÓW: około 400 

ILOŚĆ NOŚNIKÓW: około 400 

RODZAJ PUNKTÓW:  saloniki 

CENA RATECARD:  120 zł*/dzień/PSD 

KOSZT PRODUKCJI: po stronie rekomodawcy 

Reklama połączona z prezentacją produktu i pracą hostessy. 

Aktywna sprzedaż połączona z prezentacją produktu. Bezpośredni 
kontakt z Klientem 

* cena nie uwzględnia zatrudnienia hostessy 
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MULTIFORMAT 



MULTIFACING TYTUŁÓW W WITRYNIE - PÓŁGONDOLA 

ILOŚĆ  PUNKTÓW: 17 

ILOŚĆ NOŚNIKÓW: 17 

RODZAJ PUNKTÓW:  saloniki 

CENA RATECARD:  450 zł/miesiąc układ 4x4 

KOSZT PRODUKCJI: zwiększenie nakładu 

Nośnik zapewnia bardzo dobrą widoczność ekspozycji dla Klientów 
RUCH, a także dla osób będących w ciągu komunikacyjnym. Stwarza 
możliwość  wzmocnienia przekazu reklamowego poprzez 
wyeksponowanie  takich samych okładek.  
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MULTIFORMAT 
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MULTIFACING TYTUŁÓW W WITRYNIE PÓŁGONDOLA – DOSTĘPNE UKŁADY 

2 okładki w 2 
rzędach 
Cena: 150 zł/ 
miesiąc, 50 zł/ 
tydzień 
 

2 okładki w 3 
rzędach 
Cena: 200 zł/ 
miesiąc, 70 zł/ 
tydzień 
 

3 okładki w 2 
rzędach 
Cena: 200 zł/ 
miesiąc,  70 zł/ 
tydzień 
 

2 okładki w 4 
rzędach 
Cena: 250 zł/ 
miesiąc, 85 zł/ 
tydzień 
 

3 okładki w 1 rzędzie 
Cena: 120 zł/ 
miesiąc,  40 zł/ 
tydzień 

3 okładki w 4 rzędach 
Cena: 300 zł/ miesiąc,  100 zł/ 
tydzień 
 

4 okładki w 1 rzędzie 
Cena: 150 zł/ miesiąc,  50 
zł/ tydzień 

4 okładki w 2 rzędach 
Cena: 250 zł/ miesiąc,  85 
zł/ tydzień 
 

4 okładki w 4 rzędach 
Cena: 450 zł/ miesiąc,  
150 zł/ tydzień 
 

3 okładki w 3 
rzędach 
Cena: 260 zł/ 
miesiąc,  85 zł/ 
tydzień 
 



MULTIFACING TYTUŁÓW W WITRYNIE – SIATKA 

ILOŚĆ  PUNKTÓW: 7 

ILOŚĆ NOŚNIKÓW: 7 

RODZAJ PUNKTÓW:  saloniki 

CENA RATECARD:  1220 zł/miesiąc układ 11x6 

KOSZT PRODUKCJI: zwiększenie nakładu 

Nośnik zapewnia bardzo dobrą widoczność ekspozycji dla Klientów 
RUCH, a także dla osób będących w ciągu komunikacyjnym. Stwarza 
możliwość  wzmocnienia przekazu reklamowego poprzez 
wyeksponowanie  takich samych okładek.  
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MULTIFORMAT 
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MULTIFACING TYTUŁÓW W WITRYNIE SIATKA – DOSTĘPNE UKŁADY 

6 okładek w 5 rzędach 
Cena: 600 zł/ miesiąc,  200 zł/ 
tydzień 
 

11 okładek w 6 rzędach 
Cena: 1220 zł/ miesiąc,  400 zł/ tydzień 

2 okładki w 6 rzędach 
Cena: 280 zł/ miesiąc, 
90 zł/ tydzień 
 

4 okładki w 4 rzędach 
Cena: 410 zł/ miesiąc,  120 zł/ 
tydzień 
 

2 okładki w 4 rzędach 
Cena: 210 zł/ miesiąc, 70 zł/ 
tydzień 
 

4 okładki w 5 rzędach 
Cena: 480 zł/ miesiąc,  155 
zł/ tydzień 
 

4 okładki w 6 rzędach 
Cena: 520 zł/ miesiąc,  160 
zł/ tydzień 
 

5 okładek w 6 rzędach 
Cena: 600 zł/ miesiąc,  200 zł/tydzień 
 



• Istnieje możliwość instalacji nośników reklamowych w zależności od potrzeb i wizji klienta między innymi takich jak: 

o Listwy promocyjne 

o Atrapy 

o Topery 

o Niestandardowe formaty wobblerów 

o Wieszaczki  

o Różnego rodzaju naklejki na bryle 

o Inne do uzgodnienia 

• Nowe nośniki w rozwoju w 2020  

o Reklama na Paragonie 

o Reklama online – w mediach własnych 
• Reklama na Facebooku – udostępnienie i promowanie postu na fanpage Ruch 

• Reklama w serwisie https://www.paczkawruchu.pl/ oraz  https://kiosk.ruch.com.pl/  

– reklama banerowa 

– mailingi i newslettery w oparciu o dostępną kategoryzację bazy danych* 

 
 * kategoryzacja bazy danych powinna zastać poprzedzona analizą takich informacji jak: jaka jest liczba zarejestrowanych kont w serwisie, czy jest pozyskiwane RODO, jak wygląda segmentacja użytkowników (firmy vs osoby fizyczne, miejsce zamieszkania, płeć itd.), ile jest maili 

wychodzących w miesiącu itp. 

o DOOH 

• Wystarczy skontaktować się z działem marketingu i opisać rodzaj nośnika do wstawienia 

• Formaty wyceniane są indywidualne w zależności od potencjału i wielkości 
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NIESTANDARDY DOSTOSOWANE DO POTRZEB 

https://www.paczkawruchu.pl/
https://kiosk.ruch.com.pl/


Polityka handlowa 
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RUCH S.A. 



• Zasady sprzedaży nośników reklamowych są określone w Polityce Handlowej publikowanej na początku roku na stronie 
internetowej Ruchu 

• Polityka handlowa określa szczegółowo: 

o Warunki zakupu nośników reklamowych 

o Przyznawanie rabatów oraz naliczanie dopłat 

o Indeksy cenowe 

o Harmonogram sprzedaży 

• Cennik nośników reklamowych publikowany jest wraz z Polityką Handlową i stanowi Załącznik nr 1 

• Niniejszy Katalog nośników reklamowych Ruch S.A. stanowi Załącznik nr 2 do Polityki Handlowej 
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POLITYKA HANDLOWA 



• Sprzedaż nośników reklamowych odbywa się na zasadzie zakupu cennikowego. 

• Ceny nośników zamieszczone są w Cenniku, który stanowi załącznik nr 1 do Polityki Handlowej 

• Rodzaje dostępnych nośników określa niniejszy Katalog nośników, który stanowi załącznik nr 2 do Polityki Handlowej. 

• Pozostałe usługi świadczone przez Ruch S.A.  nie uwzględnione w cenniku  wyceniane są na bazie indywidualnych 
negocjacji z Klientem. 
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ZASADY OGÓLNE 



• Do cen cennikowych za ekspozycje reklam dolicza się następujące dopłaty: 

o Dopłata za wybór PSD - w przypadku wyboru do kampanii reklamowej mniejszej ilości PSD niż wskazuje potencjał naliczana jest 
dopłata w wysokości 15% do wartości cennikowej nośnika reklamowego 

o Dopłata za 2 produkt na kreacji - w przypadku pojawienia się na kreacji 2 produktu tego samego reklamodawcy zostanie naliczona 
dopłata w wysokości 5% do wartości cennikowej nośnika reklamowego. W sytuacji gdy na kreacji pojawi się więcej niż 2 produkty 
tego samego reklamodawcy dopłata się multiplikuje i jest naliczana sumarycznie. 

o Dopłata za 2 reklamodawcę - w przypadku pojawienia się na kreacji 2 reklamodawcy zostanie naliczona dopłata w wysokości 20% do 
wartości cennikowej nośnika reklamowego. W sytuacji gdy na kreacji pojawi się więcej niż 2 reklamodawców dopłata się multiplikuje 
i jest naliczana sumarycznie. 

o Dopłata za umieszczenie Reklamy napoju alkoholowego - wynosi 11,11% wartości cennikowej Ekspozycji Reklam dotyczących napoju 
alkoholowego 

 

Opracowane przez Ruch Marketing - 2019 72 

DOPŁATY 



• Rabat handlowy 

o Rabat naliczany w zależności od rocznej deklaracji wydatków netto Klienta. W przypadku gdy faktyczny roczny poziom wydatków 
okaże się niższy niż złożona deklaracja, Ruch S.A. dokona korekty rabatu do poziomu wyrównującego należny rabat. Wyrównanie 
rabatu będzie następować po zakończeniu roku kalendarzowego. 
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RABATY 

poziom wydatków rocznych 

netto 

Max Rabat 

od  do % 

         50 000  2% 

                    50 000      100 000  3% 

                  100 000      200 000  4% 

                  200 000      300 000  5% 

                  300 000      500 000  6% 

                  500 000      750 000  8% 

                  750 000   1 000 000  9% 

               1 000 000   1 500 000  11% 

               1 500 000   2 000 000  13% 

               2 000 000   3 000 000  15% 

               3 000 000    18% 



• Rabat partnerski - przysługujący Kontrahentom współpracującym z Ruch S.A., którzy oferują swoje usługi lub sprzedają 
produkty w sieci Ruch. Na wysokość rabatu wpływa czas trwania współpracy oraz wielkość obrotu. Maksymalna wielkość 
rabatu wynosi 10% 

• Rabat za multiformat - przyznawany w przypadku wykorzystania w kampanii nośników reklamowych oznaczonych w 
katalogu jako nośniki zaliczane go grupy multiformat. Jest naliczany w przypadku gdy udział wartościowy kampanii 
nośników z grupy multiformat wynosi minimum 20%. Maksymalna wysokość rabatu wynosi 10% 

• Rabat za pakiet - przyznawany w przypadku wykorzystania w kampanii więcej niż czterech rodzajów formatów 
dostępnych w portfolio Ruch S.A. Maksymalna wysokość rabatu wynosi 5%. 

• Rabat warunkowy - przyznawany w przypadku wykorzystania w kampanii konkretnych nośników reklamowych lub w 
przypadku długiego okresu ekspozycji. Maksymalna wysokość rabatu wynosi 10% 

 

Opracowane przez Ruch Marketing - 2019 74 

RABATY 

 Rodzaj nośnika   Warunek przyznania rabatu  

 otoki (korona kiosku)   rabat za wykorzystanie całego potencjału PSD  

 otoki (korona kiosku)  rabat za zajęcie nośnika na okres dłuższy niż pół roku 

 flipAd/potykacze B2  rabat za zajęcie 2 stron nośnika 



• W zależności od czasu trwania eskpozycji reklamy na stacjonarnych nośnikach reklamowych, którymi dysponuje Ruch S.A. 
stosuje się indeksy cenowe według poniższej tabeli: 

 

 

 

 

• W przypadku możliwości zakupu nośnika w jego części (mutacja) stosuje się indeksy cenowe według poniższej tabeli: 
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INDEKSY CENOWE 

Okres kampanii 2 miesiące 1 miesiąc - 

bazowy 

2 tygodnie 1 tydzień 6 dni 5 dni 4 dni 3 dni 2 dni 1 dzień 

Indeks cenowy 2,00 1,00 0,70 0,40 0,40 0,35 0,30 0,20 0,15 0,10 

indeks mutacji/rodzaj nośnika nośnik 4 poziomowy nośnik 3 poziomowy nośnik 2 poziomowy 

indeks 4 poziomy 1 nie dotyczy nie dotyczy 

indeks 3 poziomy 0,7 1 nie dotyczy 

indeks 2 poziomy 0,6 0,7 1 

indeks 1 poziom 0,4 0,5 0,7 



• Planowanie, zakup i rezerwacja nośników reklamowych powinno nastąpić nie później niż 2 miesiące przez planowanym 
startem kampanii 

• Rezerwacja nośników jest ważna przez 2 tygodnie, jeżeli  
w przeciągu tego czasu nie zostanie podpisane zlecenie/umowa nośnik jest traktowany jako dostępny dla sprzedaży w 
portfolio Ruch 

• Przed startem kampanii należy mieć podpisane zlecenie lub umowę nie później niż 1 miesiąc przed startem kampanii. 
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ZASADY PLANOWANIA, REZERWACJI I ZAKUPU KAMPANII 
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CENNIK 
Cennik nośników reklamowych Ruch S.A. 2020 

Kategoria nośnika Nazwa nośnika Strefa Typ punktu sprzedaży Ilość punktów/Potencjał PSD* Liczba nośników** Cena 

Nośniki uniwersalne Premium 
Korona kiosku - otoki Bryła kiosku Punkty wolnostojące 251 OD 1 DO 3 w 1 PSD 515 zł/ 1 otok 

Citylighty Bryła kiosku Punkty wolnostojące 185 251 Do ustalenia 

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) 1 200 1 200 290 zł/ nośnik/ miesiąc 

Naklejka 15x15 cm na tablicy informacyjnej Bryła kiosku Punkty wolnostojące 952 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 952 4 szt./ PSD 45 zł/ nośnik/ miesiąc 

Naklejka na froncie parapetu Bryła kiosku Punkty wolnostojące 952 952 45 zł/ nośnik/ miesiąc 

Hanger/ mock-up Strefa kas Punkty z wejściem 427 2 szt./ PSD 60 zł/ nośnik/ miesiąc 

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

Stand na ladę Strefa kas Punkty z wejściem 427 do ustalenia w zależności od rozmiaru 50 zł/ nośnik/ miesiąc 

Krawat Strefa półek produktowych Punkty z wejściem 427 2 szt./ PSD 30 zł/ nośnik/ miesiąc 

Wobbler uniwersalny Strefa półek produktowych 
Punkty z wejściem, Punkty wolnostojące 

(nowe bryły) 
794 2 szt./ PSD 20 zł/ nośnik/ miesiąc 

Naklejka podłogowa 50x50 cm Strefa ruchoma Punkty z wejściem 427 2 szt./ PSD 45 zł/ nośnik/ miesiąc 

FlipAd (potykacz) Strefa ruchoma Punkty wolnostojące, Punkty z wejściem 1 000 do ustalenia 60 zł/ nośnik/ miesiąc 

Plakat B2/A4 Strefa ruchoma Punkty wolnostojące, Punkty z wejściem 251 2 szt./ PSD  100 zł/B2 40 zł/A4/ nośnik/ miesiąc 

Stand kartonowy Strefa ruchoma Punkty z wejściem 427 do ustalenia w zależności od rozmiaru 110 zł/ nośnik/ miesiąc 

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 1200 1 szt./ PSD 30 zł/ nośnik/ miesiąc 

Ekspozytor prasowy na kasę POS Strefa kas Punkty z wejściem 120 1 szt./ PSD 145 zł/ nośnik/ miesiąc 

Stand 1 poziomowy Strefa kas Punkty z wejściem 55 1 szt./ PSD 90 zł/ nośnik/ miesiąc 

Stand 3 poziomowy Strefa kas Punkty z wejściem 39 1 szt./ PSD 115 zł/ nośnik/ miesiąc 

Stos na ladzie Strefa kas Punkty z wejściem, punkty z okienkiem 890 1 szt./ PSD 45 zł/ nośnik/ tydzień 

Ekspozycja dzienników "Zawsze pod ręką" Strefa kas Punkty z wejściem 56 1 szt./ PSD 90 zł/ nośnik/ miesiąc 

Ekspozytor 2 poziomowy Strefa półek produktowych Punkty z wejściem 160 1 szt./ PSD 100 zł/ nośnik/ miesiąc 

Ekspozytor 4 poziomowy Strefa półek produktowych Punkty z wejściem 71 1 szt./ PSD 115 zł/ nośnik/ miesiąc 

Listwa promocyjna pod okładką Strefa półek produktowych Punkty z wejściem 427 1 szt./ PSD 30 zł/ nośnik/ miesiąc 

Multifacing tytułów na półce - pełny Strefa półek produktowych Punkty z wejściem 173 1 szt./ PSD 130 zł/ nośnik/ miesiąc 

Multifacing tytułów na półce - 50% Strefa półek produktowych Punkty z wejściem 189 1 szt./ PSD 90 zł/ nośnik/ miesiąc 

Nośnik prasowy "Nie przegap"/"Na topie" Strefa półek produktowych Punkty z wejściem 427 2 szt./ PSD  50 zł/ nośnik/ miesiąc 

Nośnik prasowy "Poczytaj sobie" Strefa półek produktowych Punkty z wejściem 52 1 szt./ PSD 50 zł/ nośnik/ miesiąc 

Ramka promocyjna A4 na stojaku książkowym Strefa półek produktowych Punkty z wejściem 40 1 szt./ PSD 75 zł/nośnik/ miesiąc 

Wobbler w strefie prasowej Strefa półek produktowych 
Punkty z wejściem, punkty wolnostojące 

(nowa bryła) 
678 2szt./PSD 25 zł/ nośnik/ miesiąc 

Prenumerata Online www osobny cennik dostępny na stornie http://ruch.com.pl/uslugi/reklama/ 

Promocje zasięg i cena ustalane indywidualnie 

Niestandardy 

Sampling masowy ulotek/próbek Strefa kas 

do 300 000 szt. cała sieć cała sieć 0,18 zł/szt. 

do 500 000 szt. cała sieć cała sieć 0,16 zł/szt. 

powyżej 500 000 szt. cała sieć cała sieć 0,10 zł/szt. 

Sampling precyzyjny ulotek/próbek Strefa kas 

do 100 000 szt. cała sieć cała sieć 0,23 zł/szt. 

do 300 000 szt. cała sieć cała sieć 0,20 zł/szt. 

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

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

Sampling katalogów Strefa kas 
do 250 000 szt. cała sieć cała sieć 0,66 zł/szt. 

powyżej 250 000 szt. cała sieć cała sieć 0,53 zł/szt. 

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

Półgondola Witryna saloniki 17 1 szt./ PSD 450 zł/miesiąc układ 4x4 

Siatka Witryna saloniki 7 1 szt./ PSD 1220 zł/miesiąc układ 11x6 

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

**dostepność ilości nosników każdorazowo do potwierdzenia  



• Dostępność uzależniona od obłożenia nośników w czasie. 

• Po stronie kontrahenta jest dostarczenie materiału marketingowego lub pliku produkcyjnego. 

• Koszty wszelkich opłat, które mogą zostać nałożone na RUCH w związku z umieszczaniem nośników prasowych  
i uniwersalnych w sieci RUCH, w tym w szczególności opłat w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r, 
o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz.U. 2015 poz. 774),  
w przypadku ich nałożenia ponosi Kontrahent. 
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WARUNKI OFERTY 



Zapraszamy do współpracy 
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RUCH S.A. 


