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Pandemia zburzy!a dotychczasow" rutyn#  
i status quo. Organizacje zetkn#!y si#  
z wyzwaniami, których nikt nie spodziewa! si# 
w tak krótkim czasie. Marketerzy zareagowali 
przyspieszeniem projektów z obszaru  
digital, ale przekonali si# równie$, które  
z tradycyjnych rozwi"za% wci"$ niezmiennie 
przek!adaj" si# na wyniki sprzeda$y.

Beata Kaczorek
Consumer Insights
Director CEE
NielsenIQ
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Próbowa!em wyobrazi& sobie sytuacj#, 
gdyby'my w skrzynce na listy znale(li tyle 
ulotek, ile codziennie maili otrzymujemy. 
Podejrzewam, $e nikt nie by!by w stanie 
tego zaakceptowa&. (…) 

)ywotno'& maila to mo$e 2-3 godziny. 
Natomiast je'li dostan# dobrze 
zaprojektowany katalog, to jest du$e 
prawdopodobie%stwo, $e b#dzie go ogl"da& 
ca!a rodzina. A ulotka z ciekaw" ofert", 
z jakim' kodem rabatowym, z dobrze 
zaprojektowanym CTA trafi na lodówk#  
lub tablic# korkow".

dr in!. Jacek Kotarbi"ski
ekspert w zakresie marketingu, zarz"dzania 
mark", rozwoju innowacji i zarz"dzania 
sprzeda$", autor bestsellerowej „Sztuki 
Rynkologii”

W Koszyku



SKUTECZNO!" REKLAMY

*ród!o: ARC Rynek i Opinia dla Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB, N=1046 reprezentatywna próba Polaków, 2021 

Direct mail (ulotki, gazetki reklamowe 
i listy z zawarto#ci$ reklamow$)

Reklamy w sklepach i placówkach us!ugowych

Reklamy w social mediach

Reklamy przed seansem w kinie

Telewizja, radio, prasa

SMS

Reklamy na stronach www

Ulotki rozdawane na ulicy

Outdoor

E-mail

Telemarketing

Styczno'& z kana!em               Bardzo cz#sto lub cz#to         Kiedykolwiek

Z jakimi formami reklamy userzy spotkali si# w ci"gu ostatniego roku i jak cz#sto sk!oni!a ich ona do zakupu produktu 
lub us!ugi?

63%
12%

61%

16%
69%

60%

12%
60%

22%

11%
70%

81%

61%

63%
10%

13%
65%

54%

58%
9%

54%

69%
8%

53%

11%
58%

45%

10%
57%

40%

7%
45%

31%
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PREFEROWANE FORMY REKLAMY

*ród!o: ARC Rynek i Opinia dla Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB, N=1046 reprezentatywna próba Polaków, 2021 

Sposób tworzenia rankingu: stwierdzenie na 1. miejscu otrzyma!o 3 punkty, na 2. – 2 punkty, na 3. – 1 punkt, reszta stwierdze% – 0 pkt. Je'li kto' zaznaczy! „)adne”, to wszystkie
stwierdzenia otrzyma!y 0 pkt, je'li kto' zaznaczy! „Wszystkie w takim samym stopniu”, wszystkie otrzyma!y 1 punkt. Osoby, które zaznaczy!y „Nie wiem” s" wykluczone z liczenia rankingu. 
Zaprezentowano 'redni" liczb# punktów uzyskan" przez ka$d" z metod.

75

86

62

57

67

58

73

106
Direct mail (ulotki, gazetki reklamowe 

i listy z zawarto#ci$ reklamow$)

TV, prasa, radio

Reklamy POS

E-mail

Outdoor

Reklamy na stronach www

Reklamy w social mediach, np. Facebook

SMS

Ulotki rozdawane na ulicy

Reklamy przed seansem w kinie

Telemarketing

50
52

45
45

43
43

32

32
28

31

22
21

16
15

Reprezentatywna grupa Polaków  Zetkn#li si# z gazetkami
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REKLAMY, KTÓRYM KLIENCI
PO!WI#CAJ$ NAJWI#CEJ UWAGI

*ród!o: ARC Rynek i Opinia dla Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB, N=1004 reprezentatywna próba Polaków, 2021 

36%

29%

Reklamy przed seansem w kinie

Direct mail (ulotki, gazetki reklamowe 
i listy z zawarto#ci$ reklamow$)

Reklamy POS

TV, prasa, radio

SMS

Reklamy w social mediach, np. Facebook

Ulotki rozdawane na ulicy

Outdoor

E-mail

Reklamy na stronach www

Telemarketing

16%

15%

13%

23%

23%

21%

21%

19%

17%

29%
ǔǄƐîĊî�ƬǄîıĭ�şî�ƐĘőŔîŝǊ

Ǆ�ıîǔĘƤőîĊĸ�Ľ�ŔĽƘƤîĊĸ�ǔ�ǔîǄȢ�ƐĘőŔîŝŪǄă
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Direct mail (ulotki, gazetki reklamowe 
i listy z zawarto#ci$ reklamow$)

Reklamy w sklepach i placówkach us!ugowych

Telewizja, radio, prasa

Reklamy przed seansem w kinie

Outdoor

Reklamy na stronach www

Reklamy w social mediach

E-mail

Ulotki rozdawane na ulicy

SMS

Telemarketing 

WIARYGODNO!" TRE!CI REKLAM

30%

32%

34%

15%

27%

26%

24%

23%

21%

21%

20%

34%
ƬǄîǗî�ǔî�ǄĽîƐǊıŪđşĘ�ƐĘőŔîŝǊ

Ǆ�ıîǔĘƤőîĊĸ�Ľ�ŔĽƘƤîĊĸ�ǔ�ǔîǄȢ�ƐĘőŔîŝŪǄă

Jak bardzo wiarygodne – bezpieczne i godne zaufania – s" dla userów tre'ci reklamowe? 

*ród!o: ARC Rynek i Opinia dla Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB, N=1046 reprezentatywna próba Polaków, 2021 
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6%
6%
6%

8%
8%

11%

23%
15%

19%

GAZETKI, MAGAZYNY I LISTY S$ OK

3%

3%
7%

9%
5%

5%

5%
5%

13%
17%

6%

Ta forma reklamy w najwi#kszym stopniu pozwala zastanowi& si# nad informacj"

Preferowana forma reklamy 

Ta forma reklamy robi najwi#ksze wra$enie 

Direct mail (ulotki, gazetki reklamowe 
i listy z zawarto#ci$ reklamow$)

Telewizja, prasa, radio

E-mail

Reklamy na stronach www

Reklamy POS

Reklamy w mediach spo!eczno'ciowych, 
np. Facebook

Outdoor 

*ród!o: ARC Rynek i Opinia dla Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB, N=1046 reprezentatywna próba Polaków, 2021

Opinie konsumentów o reklamie w ró!nych kana%ach komunikacji

17%
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GDZIE KONSUMENCI SZUKAJ! PROMOCJI?

!ród"o: Shopper Trends 2019/2020, NielsenIQ 

Listopad’19                    Maj’20                    Lipiec’20 

ɩɯȁǞǲ�ǞȺɈȌɈȁǞƵ�ɩɯɼȺɹɯشȁǞɼȺɹɯ�ȁǞɼ�ɩ�ǿƊǯɐ�ׂ׀ׂ׀

Gazetka papierowa sklepu

Aplikacja sklepu na telefon

Gazetka sklepu umieszczona na stronie internetowej sklepu

Gazetka sklepu przys"ana mailem

Aplikacja na telefon, która gromadzi gazetki

SMS z informacj# o promocji wys"any przez sklep

Strona internetowa zamieszczaj#ca gazetki ró$nych sieci detalicznych

Aplikacja na telefon s"u$#ca do robienia list zakupowych

W Koszyku

!ród"a informacji o promocjach

67%

63%
59%

40%
49%
47%

33%
39%
39%

24%
27%

19%
27%

18%
37%

35%

5%
12%
13%

15%
34%

30%



INTERNET W SKRZYNCE NA LISTY

42 proc. grupa konsumentów uwa!a, !e sklepy internetowe 
mog%yby publikowa& papierowe katalogi. 

*ród!o: ARC Rynek i Opinia dla Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB, N=404, osoby, 
które zadeklarowa!y, $e otrzyma!y spersonalizowan" korespondencj# reklamow".

Prosz# odnie'& si# do nast#puj"cych stwierdze% 
(zaprezentowano odsetek osób, które wskaza!y odpowiedzi „zdecydowanie si# zgadzam” i „raczej si# zgadzam”)

0 20% 40% 60%

Kupony rabatowe wys!ane do mnie poczt"  
mog" by& atrakcyjn" form" sk!aniaj"c" do zakupu

Sklepy internetowe mog%yby wysy%a& mi poczt$  
katalogi swoich ofert i kupony rabatowe

Chcia!bym otrzymywa& listy z dedykowanymi tylko dla mnie 
ofertami promocyjnymi/kuponami rabatowymi

STOSUNEK DO PRZESY'EK REKLAMOWYCH

42%
ĊĸĊĘ�őîƤîŔŪıūǄ
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63%
62%

62%
37%

KONSUMENCI CHC$ OFERT WIELU SKLEPÓW 
W JEDNYM MAGAZYNIE

29%
30%

27%
48%

9%
9%

15%
8%

Wszyscy u$ytkownicy (N=210)

Heavy users (N=104)

Light users (N=106)

Non users (N=102)

Wol( przeczyta& jedn$ gazetk( 
z ofert$ wielu sklepów

Brak wyra(nych preferencji

Wol# przeczyta& kilka gazetek 
ró$nych sklepów 

*ród!o: Badanie konceptu magazynu „W Koszyku” 2021, NielsenIQ

Czytelnicy preferuj$ magazyn z ofert$ wielu sklepów. Zyska% on wi(cej przychylnych 
g%osów ni! gazetki pojedynczych sklepów.

63%� 9%�vs.

wszystkich u$ytkowników
woli przeczyta& jedn" gazetk#
z ofert" wielu sklepów

wszystkich u$ytkowników
woli przeczyta& kilka
gazetek ró$nych sklepów

W Koszyku



Futurama

NASZE ROZWI$ZANIE

WKOSZYKU.COM.PL 
STYCZE! 2022

PROMOCJE OBOWI!ZUJ! OD 1 STYCZNIA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

NAJLEPSZE 
PROMOCJE 
Z WYBRANYCH 
SKLEPÓW

ßDS
RND]MH�

ZIMOWE 
WYPRZEDA"E

W Koszyku



Futurama

„W KOSZYKU”

Bezp!atny miesi"cznik reklamowy

Najciekawsze promocje sieci handlowych,
sklepów internetowych, producentów
i us!ugodawców

• nak!ad 4 mln egz.
• format A4
• obj"to#$ 24 str.
• dystrybucja do skrzynek na listy
• w wersji papierowej i na www,  

a w przysz!o#ci tak%e aplikacja
• niski koszt dotarcia CPM 0,71
• wysoka konwersja 20%

W Koszyku

WKOSZYKU.COM.PL 
STYCZE! 2022

PROMOCJE OBOWI!ZUJ! OD 1 STYCZNIA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

NAJLEPSZE 
PROMOCJE 
Z WYBRANYCH 
SKLEPÓW

ßDS
RND]MH�

ZIMOWE 
WYPRZEDA"E



43%
38%

28%

41%

Ch(tniej czyta%(a)bym „W Koszyku”

Obie czyta!bym tak samo ch#tnie

Ch#tniej czyta!(a)bym gazetki tradycyjne

52%

10%

49%

8%

49%

23%

50%

9%

„W KOSZYKU” TO FORMAT PREFEROWANY

„W Koszyku” bardziej zach(ca do przeczytania ni! gazetki tradycyjne te osoby, które 
ju! korzystaj$ z gazetek. 
W'ród non-userów odsetki preferuj"cych nowy format i tradycyjne gazetki s" zbli$one.

*ród!o: Badanie konceptu magazynu „W Koszyku” 2021, NielsenIQ

Wszyscy u$ytkownicy (N=210)

Heavy users (N=104)

Light users (N=106)

Non users (N=102)

41%� 9%�vs.

wszystkich u$ytkowników
czyta!oby „W Koszyku”

wszystkich u$ytkowników
ch#tniej czyta!oby
tradycyjne gazetki

W Koszyku



ZDECYDOWANA WI#KSZO!" CZYTA%ABY
„W KOSZYKU”

Wszyscy u$ytkownicy (N=210)

Heavy users (N=104)

Light users (N=106)

Non users (N=102)

Zabra%(a)bym j$ do przeczytania 
dla siebie lub kogo# innego

Wyrzuci!(a)bym do kosza 
bez czytania

Nawet w#ród non-userów 2 na 3 osoby zabiera%oby
„W Koszyku” do przeczytania!

95%
93%

92%
61%

7%
5%

39%
8%

*ród!o: Badanie konceptu magazynu „W Koszyku” 2021, NielsenIQ

ǫǥɹ�Ľ�Ǩǣɹ
şŪşȶƬƘĘƐūǄ
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„W KOSZYKU” WYGENERUJE WIZYTY W SKLEPIE

„W Koszyku” bardziej zach(ca do wizyty w sklepie ni! gazetki tradycyjne. 
W'ród non-userów prawie po!owa deklaruje, $e wybra!aby si# na zakupy pod wp!ywem tre'ci przeczytanych 
w „W Koszyku”.

*ród!o: Badanie konceptu magazynu „W Koszyku” 2021, NielsenIQ

98%

98%
97%

46%

Tak, poszed%bym/posz%abym do sklepu 
ze wzgl(du na ofert( z magazynu 

Nie,  magazyn nie zach#ci!by mnie 
do pój'cia do sklepu

2%

2%
54%

3%

Wszyscy u$ytkownicy (N=210)

Heavy users (N=104)

Light users (N=106)

Non users (N=102)

ǫǪɹ�Ľ�ǦǨɹ
şŪşȶƬƘĘƐūǄ
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DOTRZESZ DO MILIONÓW

„W Koszyku” gwarantuje dotarcie 
do du!o wi(kszej grupy potencjalnych 
klientów ni! samodzielnie 
publikowana gazetka promocyjna. 
Dlaczego wi#c rezygnowa& z takiego zasi#gu?

ǫ��
ŝŔş�� Ǧȝǥvs.

Za!o$enia: obliczenie na podstawie danych z Badania konceptu magazynu „W Koszyku” 
2021, NielsenIQ

W Koszyku



BLISKO 5 MLN WI#CEJ CZYTA%OBY „W KOSZYKU”

Osoby korzystaj$ce z gazetek ch(tniej przeczyta%yby magazyn „W Koszyku”. 
W'ród non-userów odsetki preferuj"cych nowy format i tradycyjne gazetki s" zbli$one.

*ród!o: Badanie konceptu magazynu „W Koszyku” 2021, NielsenIQ

16%

23%

18%

25%

14%

22%

4 osoby 
lub wi(cej

3 osoby

2 osoby

Tylko ja

31%

26%

34%

30%

32%

28%

22%

24%

24%

28%

21%
9%

21%
18%

4 osoby 
 lub wi(cej

3 osoby

2 osoby

Tylko ja

Nie wiem

28%

20%

31%
34%

27%
28%

11%

30%

24%

Wszyscy u$ytkownicy (N=210)

Heavy users (N=104)

Light users (N=106)

Non users (N=102)

ǧ�ŝŔş
ǄĽĭĊĘŎ�ĊǔǊƤĘŔşĽőūǄ�ȽØ�eŪƘǔǊőƬȿ

WKOSZYKU.COM.PL 
STYCZE! 2022

PROMOCJE OBOWI!ZUJ! OD 1 STYCZNIA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

NAJLEPSZE 
PROMOCJE 
Z WYBRANYCH 
SKLEPÓW

ßDS
RND]MH�

ZIMOWE 
WYPRZEDA"E
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„W KOSZYKU” JEST 9-KROTNIE TA&SZY

Dok%adnie policzyli#my koszt dotarcia 
per capita. Okaza%o si(, !e „W Koszyku” 
jest 9-krotnie ta"szy od tradycyjnej 
gazetki.

Za!o$enia: na podstawie badania konceptu magazynu „W Koszyku” 2021, NielsenIQ

ŪőȢ�ǣǦȝǪ�ıƐ�

ŪőȢ�ǣȝǨǧ�ıƐ�

Koszt dotarcia do jednego czytelnika: 

dla klasycznej gazetki promocyjnej

dla magazynu „W Koszyku”

W Koszyku



„W KOSZYKU” TO ZYSK Z EFEKTU SKALI 

Dok%adnie policzyli#my. 

Za!o$enia: wyliczenia na podstawie 'rednich kosztów druku w coldset i kosztów kolporta$u 
przy nak!adzie 4 mln egz.

ŪőȢ�ǨǦǢ�ǢǢǢ�ǔŜ�

ŪőȢ�ǦǩǢ�ǢǢǢ�ǔŜ�

ǩǨ�ǫǫǢ�ǔŜ

Koszt gazetki A4 (16 str.) + dystrybucja 

Koszt gazetki A4 (8 str.) + dystrybucja 

Koszt reklamy A4 w „W Koszyku” + dystrybucja

W Koszyku



„W KOSZYKU” MA NAJNI'SZY CPM

Na tle innych kana%ów komunikacji reklamowej 
„W Koszyku” ma najni!szy CPM (cost per mille) 
dla jednego reklamowanego produktu, którego 
warto#& wynosi 0,71.

MEDIUM

„W Koszyku” 

TV

Online, np. ONET

Radio

„Fakt”

„Super Express”

ZASI+G

9 mln

15 mln

13 mln

20 mln

492 tys.

273 tys.

KOSZT

6 417 z%

150 000 z!

50 000 z!

110 000 z!

6 800 z!

2 100 z!

CPM

0,71

10,00

3,85

5,50

13,82

7,69

*ród!o: na podstawie danych pochodz"cych od poszczególnych redakcji oraz PBC

W Koszyku



„W KOSZYKU” MA NAJWY'SZ$
ESTYMOWAN$ KONWERSJ#

Wed%ug naszych oblicze" 
„W Koszyku” mo!e generowa& 
konwersj( na poziomie 20%

MEDIUM

„W Koszyku” 

TV

Online, np. ONET

Radio

„Fakt”

„Super Express”

KONWERSJA

20%

3%

1,5%

5%

15%

15%

*ród!o: na podstawie do'wiadcze% agencji z realizacji kampanii dla ró$nych klientów

W Koszyku



MIEJSCE „W KOSZYKU” W LEJKU ZAKUPOWYM

„W Koszyku” znajduje si( na dwóch ostatnich poziomach lejka zakupowego, czyli 
w „po!$daniu” i „dzia%aniu/zakup” – st$d tak wysoka, 20-procentowa konwersja.

POZIOM LEJKA MEDIA

Zdobycie uwagi TV, radio, social media, reklama internetowa, OOH, mailing, kina

Google, TV, radio, mailing, reklama internetowa, OOH,
porównywarki cenowe, YT, content marketing

gazetka, Google, social media, testy produktowe, PR, remarketing, 
marketing automation

gazetka, prasa, social media, program lojalno'ciowy

Zainteresowanie

Po$"danie

Dzia!anie/zakup

LOJALNO,-

W Koszyku



RABATY I PROMOCJE, KTÓRE DZIA%AJ$

3 na 5 non-userów gazetek 
skorzysta%oby z rabatów i promocji 
online.

non-users (N=102)

ǧǪɹ

W Koszyku

*ród!o: Badanie konceptu magazynu „W Koszyku” 2021, NielsenIQ

ĉǊŜŪĉǊ�ƘőŜŪşşǊĊĸ�
ƘőŪƐǔǊƘƤîċ�ǔ�ƍƐŪŝŪĊŎĽ�
ŪşŔĽşĘȟ



OCENA DODATKOWYCH ELEMENTÓW
„W KOSZYKU”

Druk na papierze z recyklingu

Przekazanie cz#'ci dochodu 
na cele charytatywne

Ch#& wzi#cia udzia!u 
w badaniu satysfakcji

Ch(& korzystania z oferty 
sklepów online

U)YKOWNICY GAZETEK NON-USERZY GAZETEK

[To wa$ne] [To wa$ne]

[To mi si# podoba] [To mi si# podoba]

[To zach#ca do korzystania]

n/d

[To zach#ca do korzystania]

80% i wi#cej ocenia pozytywnie

60-79% ocenia pozytywnie

40-59% ocenia pozytywnie

20-39% ocenia pozytywnie*ród!o: Badanie konceptu magazynu „W Koszyku” 2021, NielsenIQ

��������ǧǪɹ

58% non-userów wyra!a ch(& zakupów online po otrzymaniu „W Koszyku”

W Koszyku



ZROBIMY TO ZA CIEBIE

Pracuj$c razem, mniej si( 
napracujemy.  
Ale zrobimy wi(cej.

przy tworzeniu samodzielnie  
gazetki promocyjnej

wspólny, przy tworzeniu z nami 
magazynu „W Koszyku”

WASZ NASZ

Dobór produktów Dobór produktów

Grafika
Grafika*

Akceptacja projektu
Akceptacja projektu

Druk Druk

Dystrybucja Dystrybucja

Kontrole wspólne Kontrole wspólne 

Audyty zewn(trzne Audyty zewn(trzne

* grafik# te$ mo$emy zaprojektowa& dla Ciebie

NAK'AD PRACY

W Koszyku



ANKIETA 

Zapraszamy do wspó%tworzenia 
naszego magazynu. 

W kolejnych numerach „W Koszyku” zaprasza& 
b#dziemy czytelników-konsumentów do udzia!u  
w badaniu online, które przygotowali'my wspólnie 
z agencj" badawcz" NielsenIQ. Chcemy pozna&  
ich opini# o naszym miesi#czniku.

Jako nasi partnerzy mo$ecie Pa%stwo mie& wp!yw 
na pytania, które pojawi" si# w ankiecie badawczej!

Co miesi"c udost#pnia& b#dziemy wyniki tego 
badania.

W Koszyku



AUDYTY JAKO!CI KOLPORTA'U

Jako wydawca*magazynu*regularnie 
b(dziemy realizowa&*audyty jako#ci 
kolporta!u.

Audyty b#dziemy przeprowadza& w 70 proc. miast, 
w których zamierzamy dystrybuowa& „W Koszyku”. 
Dotychczasowa praktyka rynkowa dla tradycyjnych 
gazetek promocyjnych to nie wi#cej jak 5 proc. 
miejscowo'ci.

ǩǢɹ� ǧɹ�vs.

W Koszyku



WY%$CZNIE KOLPORTA'  
CERTYFIKOWANY

Do wspó%pracy wybrali#my 
sprawdzonych podwykonawców.

Wspó!pracujemy w tym projekcie z operatorami 
pocztowymi zarejestrowanymi w UKE, 
sygnatariuszami Kodeksu Dobrych Praktyk  
na rynku Direct Mail.
- CTRL System
- PostMaster

W Koszyku



DOTRZESZ DO MILIONÓW

„W Koszyku” dystrybuowany 
b(dzie w 49 by%ych miastach 
wojewódzkich,
czyli w praktyce na terenie 
ca!ego kraju.

W Koszyku



WYRÓ!NIJ SI" W SKRZYNCE

„W Koszyku” to oryginalna forma, dobry papier  
i atrakcyjna zawarto!".

WKOSZYKU.COM.PL 
STYCZE! 2022

PROMOCJE OBOWI!ZUJ! OD 1 STYCZNIA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

NAJLEPSZE 
PROMOCJE 
Z WYBRANYCH 
SKLEPÓW
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WYPRZEDA"E
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Kupujesz mieszkanie lub dom na rynku wtórnym? 
A mo!e… Kupujesz lub budujesz dom energooszcz"dny?
Wybierz ofert" dla siebie!

RRSO 2,72%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 2,72% dla nast!puj"cych za#o$e%: ca#kowita kwota kredytu: 300 000 PLN, okres kredytowania: 240 miesi!cy; wk#ad w#asny: 20% warto&ci 
nieruchomo&ci; oprocentowanie zmienne kredytu: 2,30% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 0,21%) i mar$y Banku w wysoko&ci 2,09% 
obowi"zuj"cej po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomo&ci (do czasu ustanowienia hipoteki Bank podwy$sza mar$! kredytu o 1,40 p.p.), równa rata miesi!czna: 
1 560,64 PLN, #"czna liczba rat: 240. Ca#kowity koszt kredytu 87 702,84 PLN, w tym: suma odsetek w ca#ym okresie kredytowania: 74 553,84 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu:  0% 
kwoty udzielonego kredytu wynosz"ca 0 PLN, suma op#at za miesi!cznych za prowadzenie rachunku VIPKonto w ca#ym okresie kredytowania wynosi 4 080 PLN, suma op#at rocznych za posiadanie 
karty kredytowej World MasterCard wynosi 2 850 PLN zgodnie z obowi"zuj"c" taryf" Op#at i Prowizji Banku. Koszt ubezpieczenia nieruchomo&ci za ca#y okres kredytowania wynosi 6 000 PLN. Koszt 
ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynno&ci cywilno-prawnych (PCC): 19,00 PLN. W ca#kowitym koszcie kredytu Bank nie uwzgl!dnia nast!puj"cych kosztów: kosztu wyceny nieruchomo&ci, 
gdy$ nie jest dostawc" tej us#ugi dodatkowej dla konsumenta. Ca#kowita kwota do zap#aty wynosi:  387 702,84 PLN. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowi"zywania umowy kredytu 
mo$e ulec zmianie w zwi"zku ze zmian" stopy referencyjnej WIBOR 3M, która mo$e spowodowa', $e koszty obs#ugi kredytu mog" wzrosn"' lub zmale'. Zmienne oprocentowanie niesie za sob" ryzyko 
wzrostu wysoko&ci raty, a tym samym ca#kowitej kwoty do zap#aty. 
Kalkulacja zosta#a dokonana na dzie% 07 stycznia 2021 r. na reprezentatywnym przyk#adzie.

Eko!Bonus

„Ukryte owoce”

QD�]LHORQR QD�EUÃ]RZR QD�Į±ùWR QD�F]HUZRQR QD�QLHELHVNR

Szanowni Pa!stwo, zale"y nam 
na tym, aby ten magazyn spe#nia# 
w jak najwi$kszy stopniu Pa!stwa 
oczekiwania. Dlatego interesuje 
nas Pa!stwa zdanie. B$dziemy 
wdzi$czni, je%li zechcecie podzieli& si$ 
z nami swoimi uwagami wype#niaj'c 
ankiet$, któr' umie%cili%my tutaj: 
www.ankietadlaczytelników.pl

OCENIASZ, POMAGASZ
Ka!da wype"niona ankieta 
to 1 z" wp"acone przez nas 
na konto Fundacji Dajemy 
Dzieciom Si"#.  
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.RORURZDQND

OCE$ NAS

1716

SUPERM
ARKET

IZAPACH.PL
.56������������

7ZµM����
QD�ZLOND

Czy wiesz, !e „W koszyku” wspiera 
organizacje po!ytku publicznego? 

1% warto!ci ka"dej reklamy 
zamieszczonej w naszym 
magazynie przekazujemy 
wybranej organizacji 
charytatywnej. 

Obecnie wspó"pracujemy 
z czterema NGO-sami: 
- Fundacja Dajemy Dzieciom Si"#
- Fundacja Centaurus
- Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich
- Fundacja Partnerstwo dla $rodowiska

Ty te! mo!esz pomaga% – wystarczy, 
!e klikniesz POMAGAM na naszej 
stronie internetowej lub w aplikacji. 
Za ka!de klikni#cie przeka!emy 1 z" na 

rzecz wspó"pracuj&cych z nami fundacji.

Pomaganie jest takie proste!

pomaga! 

POMAGAM!

76

Grecja bez kwarantanny!
wakacyjny klasyk powraca
     ju! od 879z" / os.

wypoczyn.pl

oponyetc.pl ǣǢɹ�RABATU z kodem OPONY789
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Redakcja i wydawca: Futurama
Solutions Rent Coworking, Pl. Trzech Krzy!y 10/14, 00-499 Warszawa, mail: biuro@futurama.ci, www.futurama.ci

nak"ad: 4.000.000 egz.

POZIOMO  1. w sklepie wielobran!owym: myd"o i... 5. 
gatunek drzewa iglastego  7. tytu" szlachecki  11. kszta"t 
p"w. Apeni#skiego  13. obro#ca w masce  14. dzwony 
albo rurki  15. papier na okr$g"o  16. solidne drzwi  17. 
w klasy albo sieciowa  18. hiszpa#ska potrawa z ry!u  
19. mo!na j$ zdoby% wyst&puj$c w reality show  24. za-
nim nast$pi odzew  27. ka!da szko"a go ma  28. ro'lina 
"$kowa o !ó"tych kwiatach  29. za pierwszym planem  
31. mo!na j$ przyszy% do ubrania 35. chluba Wilanowa  
36. fotografi czne np. w Afryce  37. domena Balcero-
wicza  38. kobieta tworz$ca kreskówki  39. ma"y dog 
lub jamnik

PIONOWO  1. do z&bów lub na talerzu  2. jedna jaskó"-
ka jej nie czyni  3. np. Olbrychski  4. obra!a  5. legen-
darny jednooki  6. wojskowy p"aszcz  7. tam gdzie wa-
rz$ z"oty napój  8. miara powierzchni pola  9. ozdobny 
styl w sztuce 10. atak  12. mo!na w nie wpa'%  18. w"o-
skie imi& kobiece  20. ojcostwa albo spadku  21. za-
mieszkania lub pobytu  22. nie mówi  23. w nim brudna 
woda  24. mityczne gro(ne stworzenie albo gatunek 
ptaka  25. w pa'cie do z&bów i w fi li!ance  26. kamie# 
z górskiego potoku  27. czynno'% w czasie aerobiku  
30. na czarn$ godzin&  32. np. Laskowik  33. z niego 
mleko 34. zalotnik

Litery z pól oznaczonych kwadratami 
tworz$ w kolejo'ci has"o krzy!ówki. 
Rozwi$zanie krzy!ówki z nr. 3/2021: 
KWITN)CE BZY

Krzy!ówk& sponsoruje
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Tu mo!e by" Twoje logo

W Koszyku



Magazyn super okazji 
„W Koszyku” drukowany 
jest na certyfikowanym (FSC) 
papierze z recyklingu.

papier SCA 52 g/m2

W Koszyku

WY%$CZNIE CERTYFIKOWANY PAPIER
Z RECYCLINGU



FORMATY REKLAMOWE  
DOST#PNE „W KOSZYKU”

Ponadto mo$liwy jest sponsoring krzy$ówki 
dla doros!ych oraz kolorowanki dla dzieci.

ROZK'ADÓWKA 
(376x259)

CA'A STRONA 
(178x259)

OK'ADKI II, III 
(178x259)

CA'A 3. STRONA 
(178x259)

1/2 STRONY PION 
(84 x 259)

1/2 STRONY POZIOM 
(178 x 124,5)

W Koszyku

A4



SPECIAL ONE-OFF OFFER -10%

Parametry zni!ki:  
10% na II i III stron# ok!adki  
oraz stron# 3 „W Koszyku”.

ǪǦ�ǫǫǢ�ǔŜ���
ǩǨ�Ǧǫǣ�ǔŜ���

W Koszyku



Futurama

Najwa!niejsze wyró!niki

Konsumenci wol! przeczyta" jedn! gazetk# 
z ofert! wielu sklepów ni$ kilka gazetek ró$nych 
sklepów (63%)

 
• zasi#g „W Koszyku” to 9 mln u!ytkowników 

(users)
• wi"kszo#$ (98% users) posz%aby do sklepu 

ze wzgl#du na ofert# „W Koszyku”
• 2 na 3 przeciwników tradycyjnych gazetek 

(61% non-users) chcia%aby sprawdzi$ zawarto#$ 
„W Koszyku”

• 3 na 5 przeciwników tradycyjnych gazetek 
(58% non-users) by%oby sk%onnych korzysta$ 
z promocji online umieszczonych „W Koszyku”

• na tle innych kana%ów komunikacji reklamowej 
„W Koszyku” ma najni!szy CPM, a jednocze#nie 
wysok& konwersj" (szacowan! na 20%)

WKOSZYKU.COM.PL 
STYCZE! 2022

PROMOCJE OBOWI!ZUJ! OD 1 STYCZNIA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

NAJLEPSZE 
PROMOCJE 
Z WYBRANYCH 
SKLEPÓW

ßDS
RND]MH�

ZIMOWE 
WYPRZEDA"E

W Koszyku

„W KOSZYKU” – PODSUMOWANIE 

„W Koszyku” jako direct mail jest najpopularniejszym 
'ród%em informacji o promocjach (34%).



O NAS 

Futurama to za!o$ona w 2013 r. agencja zajmuj"ca 
si# komunikacj" marketingow". 

Jeste'my grup" konsultantów z wieloletnim 
do'wiadczeniem w zarz"dzaniu, marketingu  
i PR. Zrealizowali'my wiele projektów, dla wielu 
marek, du$ych i ma!ych, z ró$nych bran$, zarówno 
krajowych, jak i mi#dzynarodowych. Je'li wymaga 
tego projekt, wspó!pracujemy z innymi agencjami  
i ekspertami. W ten sposób tworzymy 
kompleksowe strategie i kampanie o wysokiej 
jako'ci i skuteczno'ci.

Futurama Publishing to zespó!, który powo!ali'my, 
aby projektowa& i wydawa& media. Online i o.ine. 
Prace naszych projektantów by!y wielokrotnie 
nagradzane (m.in. Nagrody G!ówne w Konkursie 
Raporty Spo!eczne).

Nale$ymy do grupy Human Signs, która jest 
cz!onkiem ZFPR. W 2020 r. nagrodzono nas  
w konkursie Z!ote Spinacze.

W Koszyku



Futurama

Futurama CI
Solutions Rent Coworking 
Plac Trzech Krzy!y 10/14
00-499 Warszawa

www.futurama.ci
www.wkoszyku.com.pl

e-mail: wkoszyku@futurama.ci

Futuramie przys!uguje ca!o'& autorskich praw maj"tkowych do niniejszej prezentacji. 

Dzi(kujemy!
W Koszyku


