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ŚCIĄGA DLA SPRZEDAWCÓW

MAYKA – TAŚMA DO KLOCKÓW
NOWOŚĆ W OFERCIE EPEE
Klocki to wspaniała, wszechstronnie rozwijająca zabawka dla dzieci. Wydawałoby się, że
powiedziano na ten temat już wszystko. Tymczasem Mayka – Taśma do klocków,
dystrybuowana w Polsce przez firmę Epee Polska, przenosi zabawę klockami do innego
wymiaru – i to dosłownie.
Pomysł banalnie prosty, a wstrząsnął całym światem crowdfundingu. Internauci oszaleli! Twórcy
kampanii na portalu Indiegogo ustalili jako swój
cel zebranie 8 tys. dolarów. Zebrano: 1 648 058
dolarów, czyli ponad 20 000 % kwoty docelowej.
W tym roku, Mayka – Taśma do klocków, znalazła
się w gronie finalistów TOTY Awards – zabawkowych Oskarów. W Polsce hit dostępny jest dzięki
współpracy ZURU Toys z firmą Epee Polska.
Mayka – Taśma do klocków od Zuru Toys, to
prosta, genialna koncepcja. Taśma natychmiast
przekształca praktycznie każdą powierzchnię
w przestrzeń do tworzenia własnych światów.
Otwiera nowy rozdział w historii zabaw konstrukcyjnych. Zwróćcie uwagę swoich klientów
na Maykę. Zalet ma mnóstwo, oto kilka z nich:

PRZYKŁADOWE PRODUKTY

1. 4 KROKI DO ZABAWY. Produkt jest gotowy
do zabawy. Aby zacząć tworzenie własnego
świata wystarczą cztery proste kroki:
a. Tnij. Dostosuj taśmę do pożądanych wymiarów.

Mayka – Taśma do klocków

b. Kształtuj. Zastanów się jak przykleić taśmę i na-

– 1 metr

stępnie usuń folię zabezpieczającą.

• dwurzędowa – 2 wypustki

c. Przyklej. Oczyść wybraną powierzchnię, raczej

• 9 kolorów w asortymencie

omijając te pomalowane. Przyklej taśmę.

• szerokość taśmy: 1,5 cm

d. Buduj. Zacznij zabawę z klockami!

Mayka - Taśma do klocków

2. DLA KAŻDEGO COŚ CIEKAWEGO. W linii

– 2 metry

Mayka – Taśma do klocków dostępna jest bo-

• dwurzędowa– 2 wypustki

gata gama kolorów, długości i szerokości. To

• 9 kolorów w asortymencie
• szerokość taśmy: 1,5 cm
Mayka – Taśma do klocków
– 2 metry
• czterorzędowa – 4 wypustki
• 9 kolorów w asortymencie
• szerokość: 3,1 cm
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doskonały fundament każdego świata i opowiedzenia każdej historii.
3. WĄSKO – SZEROKO. Niezależnie od tego, czy
chcemy stworzyć naszą konstrukcję na małej
czy dużej powierzchni, Mayka – Taśma do klocków nam to umożliwi. Taśmę można bowiem
przyciąć w dowolnym miejscu, a jeżeli jest za

WSPANIAŁY POS
DO PAŃSTWA SKLEPU

TAŚMA
DO KTÓREJ
MOŻNA
PRZYCZEPIĆ
KLOCKI

Epee przygotowało Miarkę Wzrostu
– gadżet promujący Taśmę do klocków Mayka.
Umieszczenie jej w sklepie i przyczepienie
do niej klocków, to doskonały sposób na
zwrócenie uwagi klientów na ten produkt.

wąska, bądź za krótka, to wystarczy dokleić kolejny fragment.
4. WIELOKROTNEGO UŻYTKU. Taśma do kloc-

Aby otrzymać bezpłatnie Miarkę Wzrostu
Mayka, prosimy o kontakt pod adresem:

epee@epee.pl.

ków może być wielokrotnie odklejana i używana
ponownie.
5. ZABAWA W NOWYM WYMIARZE. Możliwość

grup wiekowych, niezależnie od płci. Możliwość tworzenia światów jedno-

konstruowania na niemal każdej powierzchni:

rożców i piratów, urządzania bali, czy wyścigów samochodowych podkreśla

prostej, zakrzywionej, po skosie, do góry nogami.

olbrzymi potencjał odsprzedażowy.

Prawa grawitacji przestają dyktować zasady zabawy. To nowa i bardzo atrakcyjna propozycja,

10. MODNY DESIGN. Taśma przeznaczona do zabawy idealnie sprawdza się

również dla pokolenia, które wychowało się

jako oryginalny dodatek do wnętrz, nadaje niepowtarzalny charakter naszym

w erze tabletów i smartfonów.

ulubionym przedmiotom (bidonom, notatnikom, etc.). Ograniczeniem jest jedynie
wyobraźnia.

6. BUDUJEMY KONSTRUCJE, WZMACNIAMY WIĘZI. Mayka – Taśma do klocków, to

11. DOBRA ZABAWA JEDYNIE Z ORYGINAŁEM. Stawiajmy na oryginalną

nie lada gratka dla dorosłych. Zabawa będzie

jakość. W tym produkcie jest ona kluczowa. Mayka jest stworzona z najwyższej

atrakcyjną formą spędzenia czasu z dziećmi.

jakości, nietoksycznego silikonu, nie pozostawia śladów, jest giętka i bezpieczna. Tych właściwości nie posiadają imitacje niskiej jakości.

7. KOMPATYBILNA. Taśma Mayka jest w 100%
kompatybilna z klockami rozmiaru klasycznego

Mayka – Taśma do klocków, którą znajdziecie Państwo w ofercie EPEE, to

m.in. takich marek jak: LEGO®, KRE-O®, PLAY-

produkt nowoczesny i unikalny. Odkryjcie jego ogromny potencjał. Polecajcie

MOBIL®, COBI®, MEGA BLOKS®.

go klientom, zadbajcie o właściwą ekspozycję i prezentację, a wygracie satysfakcję klientów, która

8. PREZENT NA KAŻDĄ OKAZJĘ. Innowacyj-

TAŚMA
DO KTÓREJ
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przekuje się w kolejne sprzedane metry.

ność i wyjątkowość to cechy, które cenimy najbardziej, gdy wybieramy prezent na urodziny,
imieniny, czy pod choinkę. Konstruowanie jest
ciekawym zajęciem zarówno dla młodszych, jak
i starszych dzieci. Mayka łączy wszystkie te cechy stając się ciekawą propozycją upominkową.
9. OLBRZYMIA GRUPA DOCELOWA. Mayka –
Taśma do klocków celnie trafia w gusta różnych

WARTO WIEDZIEĆ
Mayka – Taśma do klocków zachwyciła miliony na całym świecie.
Przykład? Rynek brytyjski. Sklepy
oszacowały sprzedaż na poziomie
10 milionów metrów, w ciągu zaledwie 10 tygodni od wprowadzenia
produktu na rynek
(idealhome.co.uk).

MAYKA

– TAŚMA
DO KLOCKÓW
– INSPIRUJE

