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Napój energetyczny, który w krótkim czasie stał się jednym 

z najlepiej rozpoznawalnych w Polsce!  A nawet jeśli ktoś 

go dotychczas nie znał, to i tak nie przejdzie obok niego obojętnie. 

Dlaczego? Ponieważ:

Posiada nazwę, której nie sposób zapomnieć. 

Oryginalny design i żywy kolor puszki sprawiają, że wyróżnia 

się ona na półkach sklepowych. 

START

Tego dnia zademonstrowaliśmy światu pierwszy internetowy brand nowej generacji
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megapozytywne reakcje
Super Ruchacz z miejsca podbił serca potencjalnych klientów, którzy zasypali nas kilkoma setkami 

maili utrzymanymi w entuzjastycznym tonie. 

Przykłady? Owszem, są. 



Posiada piorunującą podatność na robienie szumu w Social Mediach. 

Doskonałym przykładem jest chociażby Instagram, na którym Super Ruchacz zyskał 

największą popularność spośród polskich napojów energetycznych (prawdopodobnie). 

Nie ukrywamy, że jesteśmy z tego bardzo dumni. 

Produkt pożądany, a w związku z tym…

660 fotek 189 fotek TigerSuper Ruchacz

kliknij i zobacz

NASZ PROFIL

NA INSTAGRAMIE

https://instagram.com/superruchacz/


Zresztą lubią nas nie tylko zwykli ludzie! 

Internetowi (i nie tylko) celebryci też chętnie dzielą się zdjęciami z Super Ruchaczem 

oraz informacjami na jego temat! A kto konkretnie się dzieli? 

Chociażby oni:  

tede mandziokuba klawiterlekko stronniczy

kliknij na wybrany obrazek aby dowiedzieć się więcej o wybranym twórcy

https://www.facebook.com/TDFTEDE?fref=ts
https://www.facebook.com/xMandzio?fref=ts
https://www.facebook.com/Kuba.Klawiterr?fref=ts
https://www.youtube.com/user/lekkostronniczy


Super Ruchacz spodobał się także samej Paris Hilton, 

która na widok naszej puszki powiedziała "amazing can" 

i złożyła na niej autograf.

Jak widać pierwsze lody zostały już przełamane, a teraz będziemy 

myśleć nad dalszą współpracą.



Napój zauważył także Kuba Wojewódzki, który na antenie radiowej zadeklarował, 

że chce zostać twarzą Super Ruchacza. 

Cóż, pomyślimy o tym, jak będzie nas stać na grubsze akcje promocyjne :)



Fajnie jest być zauważonym… 

Zresztą raz nawet zaryzykowaliśmy 

i udostępniliśmy Super Ruchacza 

dla potrzeb teledysku disco polo, 

który można było zobaczyć 

w wielu kanałach tematycznych 

emitujących ten rodzaj muzyki. 

A oto i teledysk ( : kliknij aby zobaczyć)

Co jeszcze? 

Mamy najwięcej 

subskrybentów na YouTube 

i najlepszy współczynnik 

interakcji z fanami spośród 

wszystkich polskich marek 

napojów energetycznych! 

8721

1593

236

O czym to świadczy? Cóż, wygląda na to, 

że konsumenci czują się naprawdę związani 

z produktem oraz są zainteresowani tym, 

co się wokół niego dzieje. 

Super Ruchacz                subskrypcji

Tiger                  subskrypcje

 

Black Energy Drink                subskrypcji

Inne brandy – długo, długo nic… 
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NASZ PROFIL

NA YOUTUBE

https://www.youtube.com/watch?v=e2EQjNMvpl0
https://www.youtube.com/user/officialsuperruchacz
https://www.youtube.com/user/officialsuperruchacz


w mediach

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114883,18481464,napoj-o-wulgarnej-nazwie-na-sklepowych-polkach-dobrze-sie.html

http://www.fakt.pl/finanse/nowy-energetyk-super-ruchacz-,artykuly,563686.html

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114883,18481464,napoj-o-wulgarnej-nazwie-na-sklepowych-polkach-dobrze-sie.html
http://www.fakt.pl/finanse/nowy-energetyk-super-ruchacz-,artykuly,563686.html


Odzew społeczny

W swojej publikacji Gazeta.pl umieściła sondę, 

w której czytelnicy mogli się wypowiedzieć czy 

uważają nazwę napoju za wulgarną, czy też nie. 

Jak widać zdecydowana większość była 

po naszej stronie, co bardzo nas cieszy 

i pokazuje, że 

 

Polacy mają jednak 

spore poczucie humoru. 

Fakt postanowił zapytać osoby czytające 

artykuł czy chcieliby zakupić Super Ruchacza. 

Jak widać na załączonym screenie 

78% ankietowanych odpowiedziało TAK. 

O czym to świadczy? Oczywiście o ogromnym 

potencjale brandu, który został oficjalnie 

potwierdzony przez badania opinii publicznej. 



Super Ruchacza można zobaczyć chociażby 

w stworzonych przez nas viralach. 

Przykład? Oto i on: 

 

M jak Miłość – Szkoła Palenia Zioła

Na YouTube też się bardzo wiele dzieje!

Ponad 900 tys. wyświetleń na You Tube no i ponad 1 milion wyświetleń na Facebooku! 

Tych wyników nie pobił jak dotąd żaden polski brand napojów energetycznych!

https://www.youtube.com/user/officialsuperruchacz
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NASZ PROFIL

NA YOUTUBE

kliknij na obrazek aby zobaczć reklamę

https://www.youtube.com/watch?v=XGoW4aIY9IU
https://www.youtube.com/user/officialsuperruchacz
https://www.youtube.com/user/officialsuperruchacz


social media http://ask.fm/officialsuperruchacz

https://www.facebook.com/superruchacz
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NA ASK.FM
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NASZ PROFIL

NA FACEBOOK

Jesteśmy jedną z pierwszych 

polskich marek, które aktywnie 

zaistniały na portalu Ask.fm! 

Dzisiaj mamy tam sporą 

(i do tego aktywną) grupkę fanów.

A na deser… 

Ponad  na Facebooku 

daje nam miejsce w pierwszej 

10 najpopularniejszych profili 

(jeśli chodzi o napoje energetyczne 

Made in Poland). 

4000 fanów

http://ask.fm/officialsuperruchacz
https://www.facebook.com/superruchacz
http://ask.fm/officialsuperruchacz
https://www.facebook.com/superruchacz


akcje viralowe 

Nasza nieco antyfeministyczna akcja 

#IfIWereAGirl okazała się prawdziwym 

przebojem w mediach społecznościowych. 

Efekty?

http://www.huffingtonpost.ca/2014/08/11/ifiwereaboy-feminist-campaign_n_5668308.html

ponad 20 tys. interakcji (polubieni, udostępnień 

i komentarzy) na Facebooku i Twitterze

artykuł w prestiżowym kanadyjskim 

magazynie Huffington Post 

http://www.huffingtonpost.ca/2014/08/11/ifiwereaboy-feminist-campaign_n_5668308.html


Przez rok czasu od wypuszczenia 

naszego spotu promocyjnego 

o ironicznym zabarwieniu

w serwisie YouTube obejrzało 

go ponad 300 tys. osób 

Jest do doskonały wynik 

stawiający nas w czołówce 

polskich reklam najchętniej 

oglądanych na YT. 

reklama

kliknij na obrazek aby zobaczć nasz spot

https://www.facebook.com/TDFTEDE?fref=ts


SUPER FAPPER

Zgodnie z naszą filozofią brandu stworzyliśmy 

także produkt komplementarny, jakim jest napój 

energetyczny Super Fapper. 

To coś dla tych, którzy zamiast szalonej zabawy na 

mieście wolą samotne wieczory w domowym zaciszu. 

Ok, żartujemy – tak naprawdę Super Fapper jest dla 

ludzi z internetowo - ironicznym poczuciem humoru. 

P A R E N T A L

ADVISORY 
FAP CONTENT



http://www.maxim.cz/maxim-tv/reklamy/video-super-ruchacz-je-novy-energeticky-napoj-co-z-kazdeho-udela-nadsamce-tady-je-dukaz http://fooyoh.com/menknowpause_lifestyle_living/14879572/this-energy-drink-commercial-is-so-badly-done-its-good-video

Zresztą nasz koncept został doceniony także za granicą

Publikacja na głównej stronie czeskiego 

wydania ogólnoświatowego magazynu 

dla mężczyzn MAXIM

... oraz publikacja na  FOOYAH - jednym 

z popularniejszych na świecie portali 

z tzw. LOL-contentem (odpowiednik 

polskich Demotywatorów).

http://www.maxim.cz/maxim-tv/reklamy/video-super-ruchacz-je-novy-energeticky-napoj-co-z-kazdeho-udela-nadsamce-tady-je-dukaz
https://www.facebook.com/TDFTEDE?fref=ts
http://fooyoh.com/menknowpause_lifestyle_living/14879572/this-energy-drink-commercial-is-so-badly-done-its-good-video
https://www.facebook.com/TDFTEDE?fref=ts


http://wyborcza.pl/1,75248,17089524,Tegoroczny_Super_Chamlet_to_____najbardziej_szowinistyczny.html

postanowiliśmy zawalczyć o znaną 

nagrodę Super Chamleta 2014.

 

Tak po prostu, ponieważ chcieliśmy

ją mieć. W tym celu zgłosiliśmy spot 

do konkursu i zmobilizowaliśmy 

naszych fanów, aby na nas głosowali. 

Jednak nam to nie wystarczyło i…

HALL OF FAME

Efekt? 

Udało się! 

Super Chamlet dla Super Ruchacza! 

https://www.facebook.com/TDFTEDE?fref=ts


dystrybucja

Przez ostatni rok rozwijaliśmy sieć dystrybucji. Postawiliśmy przy tym na małe sklepy, 

puby, dyskoteki, foodtrucki itp. niezależne miejsca. 

Dlaczego? 

Ponieważ chcemy, aby Super Ruchacz pozostał brandem o lekko undergroundowym zabarwieniu. 

Na dzień dzisiejszy mamy ponad 

150 punktów dystrybucji w Polsce

i za granicą. 

Co ciekawe, Super Ruchacz 

jest bardzo popularny wśród rodaków 

przebywających w Wielkiej Brytanii. 

Oczywiście cały czas aktywnie działamy 

i każdego  miesiąca zwiększamy 

zasięg o kilka nowych punktów. 



Liczby to jedno, ale za nimi kryją się też ciekawe historie!

Pewna Polka nie mogła przekonać swojego chłopaka Hindusa do 

tego, aby przenieść ich znajomość na poziom nieco bardziej 

osobisty. Po wypiciu Super Ruchacza chłopak już nie miał 

żadnych obiekcji. 

HISTORIE

Pewien właściciel foodtrucka sprzedaje Super Ruchacza razem 

z doskonałymi burgerami. Któregoś dnia zadzwonił do niego 

klient, który zamówił jedzenie i poprosił, aby dorzucić mu do 

zamówienia nasz napój. Niestety, napoju chwilowo nie było na 

stanie, więc klient stwierdził, że wobec tego anuluje zamówienie, 

ponieważ tak naprawdę najbardziej zależało mu na wypiciu Super 

Ruchacza. 

Account manager znanej firmy kurierskiej podczas trudnych 

negocjacji z jeszcze trudniejszym klientem postawił na stole 

puszkę napoju Super Ruchacz. Efekt? Atmosfera momentalnie się 

rozluźniła i obie strony doszły do satysfakcjonującego 

porozumienia. 



Tak więc uważamy, że to był naprawdę dobry rok

W zaledwie kilkanaście miesięcy udało nam się 

zdobyć ogromną rozpoznawalność, o jakiej 

większość polskich marek może tylko pomarzyć. 

Jesteśmy pewni, że będziesz wiedział jak na tym 

zarobić. W razie czego masz namiary na nas:

e-mail: zagajka@superruchacz.pl    

telefon: 532 111 693

the end
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