
„Rajdek” podbija serca dzieci na ca∏ym Êwiecie
W Wielkiej Brytanii serial zadebiutowa∏ na ma∏ym ekranie w czerwcu 2007 r. i od razu

znalaz∏ si´ w pierwszej trójce najbardziej popularnych brandów dla przedszkolaków.

WÊród licencji dla ch∏opców bohater kreskówki zajà∏ 2. miejsce. W ciàgu czterech miesi´-

cy od pojawienia si´ na pó∏kach sklepowych zabawki z tej linii uplasowa∏y si´ na czwartym

miejscu w grupie artyku∏ów licencyjnych. Do tej pory na ca∏ym Êwiecie sprzedano 4,5 mln

produktów nawiàzujàcych do tej bajki. Na pierwszym miejscu pod wzgl´dem wartoÊci

sprzeda˝y sà zestaw z torem wyÊcigowym oraz zdalnie sterowany Rajdek. 

Dziesi´ç zabawek z tej linii, w tym: Rajdek – samochód wyÊcigowy z nap´dem i dêwi´-

kiem, Rajdek – metalowa wyÊcigówka, Rajdek – autka w displayu, znalaz∏o si´ w pierw-

szej setce najlepiej sprzedajàcych si´ zabawek w grupie wiekowej preschool w Wielkiej

Brytanii (dane: NPD Group, paêdziernik 2009 r.). Pod wzgl´dem liczby sprzedanych za-

bawek w Wielkiej Brytanii cztery produkty z serii Rajdek pojawi∏y si´ w pierwszej dwu-

dziestce. Sà to: zdalnie sterowany Rajdek, samochody z nap´dem, wyÊcigówki metalowe,

zestaw z torem wyÊcigowym (dane: NPD Group, paêdziernik 2009 r.). 

Marketing i promocja 
W celu zbudowania d∏ugofalowego wsparcia marki firma Epee Polska, wy∏àczny dystrybu-

tor tych zabawek na Polsk´, podj´∏a wiele ciekawych dzia∏aƒ marketingowych. Sà to m.in.: 

– kopromocja z innymi licencjobiorcami; 

– reklama w prasie;

– bajki na DVD/ksià˝eczki;

– sponsorowanie konkursów na antenie MiniMini;

– wspólne eventy z innymi licencjobiorcami;

– strona internetowa.

Epee Polska prowadzi promocj´ linii Rajdek w prasie w postaci reklam, artyku∏ów, mate-

ria∏ów PR oraz konkursów: w prasie codziennej, w prasie bran˝owej, w magazynach dla

m∏odszych dzieci, w prasie parentingowej, w magazynach dla kobiet, w ksià˝eczkach i ko-

lorowankach „Rajdek”. 

Firma planuje równie˝ stworzenie oficjalnej strony internetowej, na której znajdzie si´

podstrona prezentujàca lini´ zabawek z kolekcji Rajdek. 
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Co w ofercie?
– RRaajjddeekk  ppuuzzzzllee  22 ww 11 – opakowanie zawiera dwa zestawy puzzli:

12 elementów, 24 elementy. Obrazki przedstawiajà g∏ównych boha-

terów bajki „Rajdek – ma∏a wyÊcigówka”.

– 44 zzeessttaawwyy  ppuuzzzzllii  zz RRaajjddkkiieemm  ii jjeeggoo  pprrzzyyjjaacciióó∏∏mmii. Ka˝dy zestaw o innym

poziomie trudnoÊci przedstawiajàcy odpowiednio: 6 elementów – Raj-

dek i B∏ysk, 8 elementów – Krzychu i Luzik, 12 elementów – Sprytek

i Krecik, 15 elementów – Pan Gaêniccollo i Maxi. 

– RRaajjddeekk  ppuuzzzzllee  44 ww 11. 

– JJee˝̋dd˝̋ààccee  aauuttkkaa:: RRaajjddeekk,,  LLuuzziikk  oorraazz  SSiissii  ––  w displayu.

– BBoohhaatteerroowwiiee  bbaajjkkii::  RRaajjddeekk,,  SSpprryytteekk  ii SSiissii, w postaci resoraków do za-

bawy i kolekcjonowania. 

– PPlluusszzoowwee  2244--cceennttyymmeettrroowwee  bbeeaannbbaaggii  zz oobbrraaccaannyymmii  gg∏∏oowwaammii – me-

chanik Krzychu, królik B∏ysk. 

– SSaammoocchhóódd  wwyyÊÊcciiggoowwyy  zz nnaapp´́ddeemm  ii ddêêwwii´́kkiieemm. W asortymencie: Raj-

dek, Maxi, Sprytek. Ka˝de autko wydaje pi´ç ró˝nych dêwi´ków, np.

dêwi´k silnika czy samochodu rajdowego. T∏o opakowania przedsta-

wia motywy z bajki, które dziecko mo˝e wykorzystaç w zabawie.

Opakowanie typu open box. 

Puzzle Rajdek

2 lutego w kanale MiniMini wystartowa∏ nowy serial
animowany dla najm∏odszych – „Rajdek”. 
Bajka emitowana codziennie ok. godz. 19 
skierowana jest do ch∏opców w wieku 4-7 lat. 

FIRMA/EPEE POLSKA

Rajdek 
– nowy idol najm∏odszych
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