Roznáška
informačních
a propagačních
materiálů (RIPM)
Seznamte se
se službou RIPM
Potřebujete podpořit své
podnikání? My vám s tím
pomůžeme! Zajistíme pro vás
neadresnou roznášku letáků.
Vámi vyslané informace se
dostanou tam, kam mají –
k domácnostem, firmám,
úřadům a institucím na území
celé České republiky.

Výhody služby
RIPM
•

Uspoříme váš čas i náklady
a zrealizujeme kompletní distribuci
letáků za vás

•

Pomůžeme vám se zviditelněním nejen
vaší firmy, ale i nabízených produktů

•

Letáky rychle dodáme již mezi třetím
až pátým pracovním dnem

•

Garantujeme skvělý poměr ceny
a kvality – za výhodnou cenu oslovíte
velké množství zákazníků

•

Výběr oblasti roznášky si můžete
stanovit sami dle potřeby

Dejte vědět o sobě
a svých produktech.
S námi máte jistotu, že leták obdrží každý
Získejte si přízeň nových zákazníků a zachovejte
věrnost těch stávajících. Nechte roznos svých
letáků na nás a o víc se nestarejte. Letáky
doručíme všem, kromě lidí, kteří mají na své
schránce uvedeno, že si je nepřejí.
Informujte ostatní o sobě a svých produktech
Při podání 70 % a více letáků do větších měst
nabízíme výhodnější cenové podmínky na
roznášku letáků i ve venkovských oblastech
v rámci jedné zakázky.
Dodáme rychle, spolehlivě a ve stanoveném
termínu
Garantujeme dodání mezi třetím až pátým
pracovním dnem nehledě na velikosti vaší
zakázky. S naší pomocí se dostanou vámi zaslané
informace ke každému, kdo o ně jeví zájem.
Dostaňte se do povědomí díky pravidelné
roznášce
Díky vlastní vybudované distribuční síti a pokrytí
všech adres umíme rychle a efektivně oslovit
vaši cílovou skupinu ve vybrané obasti. Služba je
vhodná jak pro velké, celorepublikové kampaně,
tak pro lokálně cílenou podporu při otevření
nové prodejny či firemní pobočky.
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Základní parametry
Maximální hmotnost

100 g (včetně ukázky zboží)

Minimální rozměr

5 x 9 cm

Maximální rozměr

35,3 x 25 x 2 cm

Minimální rozměr adresní
strany balíku

14 x 9 cm

Minimální počet

Minimální počet materiálů podaných v rámci jedné zakázky určených k doručení v obvodu jedné dodávací
pošty je 40 kusů pro domácnosti a 20 kusů pro Firmy a P. O. Boxy.

Vzhled a úprava zásilky

Materiály musí umožňovat dodání do běžné domovní schránky.

Podání

Službu RIPM je možné využívat na základě smlouvy nebo objednávky. Zasílat lze pouze informační
a propagační materiály, které nejsou určeny konkrétním adresátům.

Dodání

Při roznosu v jednom dni doručujeme materiály 4. nebo 5. pracovní den po podání. U dvoudenního roznosu
budou materiály doručovány 4. a 5. pracovní den po podání. Nedodáváme propagační materiály těm
adresátům, kteří propagační materiály odmítají. Letáky informačního charakteru jsou dodány všem adresátům.

Cena

Cena služby je kalkulována podle zadaných parametrů a kritérií zakázky. Pro výpočet ceny jsou stanovena dvě
pásma:
Pásmo A – pro domácnosti ve vybraných obcích a pro P. O. Boxy.
Pásmo B – pro domácnosti v ostatních obcích a pro firmy.
Seznam vybraných obcí v jednotlivých pásmech je přílohou Obchodních podmínek služby, která je zveřejněna
na webových stránkách, a na vyžádání na poštách. Pokud bude počet podaných materiálů v rámci jedné
zakázky dle pásem nejméně v poměru 70:30 (A:B), bude celá zakázka účtována za cenu pásma A.

Způsob úhrady ceny

Cena služby se hradí bezhotovostní úhradou, fakturou nebo Kreditem v hotovosti, pokud nebyl sjednán jiný
způsob úhrady.

Odpovědnost

Za splnění zakázky se považuje, pokud alespoň 90% materiálu bylo v působnosti dodávací pošty bezchybně
doručeno. Provedení služby může být reklamováno do 5 pracovních dnů po konci sjednaného termínu roznášky,
přičemž rozhodující je datum odeslání reklamace. V případě oprávněné reklamace bude Objednateli vrácena část
ceny služby, popř. poskytnuta sleva za nedoručené materiály, určené rozdílem částky odpovídající ceně objednané
službyv působnosti dodací pošty.

Doplňkové služby

Ne

Alternativní služby

Pro adresné oslovení je ideální alternativou služba Obchodní psaní.
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chyby tisku vyhrazeny

Poznámky

Zajímá vás víc?
Ozvěte se.
Jsme připraveni odpovědět na všechny vaše
otázky a případně připravit nabídku služeb na
míru vašim potřebám. Volejte 840 111 244 nebo
si sjednejte schůzku přímo s některým z našich
obchodních zástupců. Jejich seznam najdete
na www.ceskaposta.cz.
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Malý tip závěrem
Využijte službu Cílený leták. Více informací
naleznete na webových stránkách České
pošty, sekce Reklamní a tiskové zásilky.

