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pierw aktualnej ofercie MGA i Mega Brands, aby byç przekonanym, ˝e wprowadzane produkty

umocnià naszà pozycj´ na rynku jako bardzo dobrego dystrybutora dla partnerów handlowych. 

K.D.: – Na pewno utwierdziliÊmy si´ w przekonaniu, ˝e nasza strategia, dzia∏ania marketingo-

we, organizacja pracy zosta∏y docenione. Od lat wspó∏pracujemy z najwi´kszymi firmami w Euro-

pie i cenionymi przedsi´biorstwami na Êwiecie. Je˝eli do wspó∏pracy zaprosi∏y nas tak pot´˝ne kor-

poracje jak MGA i Mega Brands, to jest to wynik naszej ci´˝kiej pracy, Êwietnej polityki handlowej

i rekomendacji innych dostawców, którzy ju˝ od lat cenià nas jako dystrybutora swoich produktów

na rynku polskim.

Jak Wasi klienci przyj´li t´ informacj´? 
K.D.: – WiadomoÊç o dystrybucji tych linii przez Epee Polska zosta∏a przyj´ta bardzo pozytyw-

nie. Nasi klienci wiedzà, ˝e takie przedsi´wzi´cie zagwarantuje im odpowiednie wsparcie marketin-

gowe. RównoczeÊnie doceniajà to, ˝e w naszej ofercie oprócz szybko rotujàcych zabawek wspar-

tych kampaniami telewizyjnymi znajdà si´ markowe produkty sprzedajàce si´ przez ca∏y rok. 

Wyroby tych marek do niedawna by∏y dystrybuowane przez Zapf Creation Polska,
która w tym roku zakoƒczy∏a dzia∏alnoÊç. Czy uwa˝ajà Paƒstwo, ˝e produkty te sà
zbyt ma∏o znane na polskim rynku? 

K.D.: – Sà marki dobrze znane naszym partnerom oraz klientom ostatecznym, sà te˝ takie, 

w przypadku których dostrzegamy potrzeb´ du˝ych nak∏adów marketingowych. To, co nieustannie

podkreÊlamy, to to, ˝e mamy w∏asnà strategi´ marketingowà i dla wszystkich marek opracowaliÊmy

plan promocyjny wymagajàcy zainwestowania du˝ych bud˝etów. Poza tym wprowadzimy do sze-

rokiej dystrybucji nowoÊci z ww. marek, nowe linie wsparte silnymi kampaniami telewizyjnymi. 

S.O.: – OpracowaliÊmy plan promocji produktów zgodny ze strategià naszych dostawców, bazu-

jàcy na naszym doÊwiadczeniu na polskim rynku. JesteÊmy przekonani, ̋ e sprzeda˝ tych marek opar-

ta na planie marketingowym b´dzie wielkim sukcesem. 

A jak b´dà si´ kszta∏towa∏y ceny oferowanych wyrobów? 
K.D.: – Cen wyrobów, które polecamy, mimo znacznego zwi´kszenia nak∏adów marketingo-

wych z naszej strony staraliÊmy si´ nie podnosiç. W niektórych przypadkach zosta∏y one minimalnie

podwy˝szone, w niektórych obni˝one. Wi´kszoÊç pozosta∏a na niezmienionym poziomie.

Co zmieni si´ w sposobie dystrybucji i promocji tych produktów? 
S.O.: – JeÊli chodzi o promocj´, b´dzie to zdecydowanie wi´ksza aktywnoÊç marketingowa, i to

nie tylko wi´ksze bud˝ety na kampanie TV, lecz tak˝e na inne formy promocji. Zgodnie z naszà stra-

tegià w miar´ mo˝liwoÊci staramy si´ wprowadzaç produkty w polskich opakowaniach, gdy˝ jest to

bardzo wa˝ne dla naszych klientów i nie chcemy obni˝aç jakoÊci, jakà ju˝ im daliÊmy.

Krzysztof Dzie∏akSylwia Olbiƒska

„Âwiat Zabawek”: Na mocy podpisanych
umów z firmami MGA Entertainment (HK)
Ltd., The Little Tikes Company oraz Mega
Brands International stali si´ Paƒstwo dys-
trybutorami pot´˝nych na Êwiecie marek
zabawek, takich jak: Little Tikes, Bratz, Mo-
xie Girlz, BFC Ink., Rescue Pets, 4-Ever
Kidz, Mega Bloks, Battle Strikers, Dragons
Univers, Magnext. Co to oznacza dla firmy?

Sylwia Olbiƒska: – Dzi´ki tym umowom nasze

portfolio powi´kszy∏o si´ o znane i cenione marki,

które cieszà si´ du˝ym zainteresowaniem na ca∏ym

Êwiecie i z pewnoÊcià sprawià wiele radoÊci dzie-

ciom oraz ich rodzicom tak˝e w Polsce. 

BezpoÊrednio dla nas oznacza to, ˝e stajemy si´ co-

raz wi´kszym dystrybutorem w bran˝y zabawek, co dla

tak m∏odej firmy jak nasza, z szeÊcioletnim sta˝em, jest

naprawd´ du˝ym osiàgni´ciem. Wspó∏praca z tak po-

t´˝nymi Êwiatowymi firmami jak Mega Brands i MGA

wymaga∏a od nas nowej organizacji pracy. Przede

wszystkim zatrudniliÊmy pracowników do ka˝dego

dzia∏u, wprowadziliÊmy nowe procedury pozwalajàce

na profesjonalnà obs∏ug´ naszych partnerów handlo-

wych i sprawny kontakt z naszymi dostawcami.

Krzysztof Dzie∏ak: – Bardzo si´ cieszymy z no-

wych linii zabawek, które b´dziemy mogli zaofero-

waç milusiƒskim. JesteÊmy przekonani, ˝e nasi part-

nerzy handlowi b´dà rosnàç w si∏´ razem z nami

i wspólnie b´dziemy osiàgaç sukcesy. To, ˝e tak

ogromne firmy podj´∏y z nami wspó∏prac´, po-

twierdza stabilnà i mocnà pozycj´ Epee Polska na

polskim rynku. 

Czy czujà si´ Paƒstwo wyró˝nieni spoÊród
innych polskich przedsi´biorców?

S.O.: – JesteÊmy dumni z nawiàzania tej wspó∏-

pracy. Tak naprawd´ my te˝ przyjrzeliÊmy si´ naj-
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Rozmowa 
z Sylwià Olbiƒskà,
prezes zarzàdu, 
i Krzysztofem
Dzie∏akiem,
wiceprezesem 
Epee Polska. 
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