
Zamierzamy równie˝ wprowadziç na rynek i sze-

roko promowaç klocki Mega Bloks dla maluchów 

z nieograniczonymi pomys∏ami. Sà one idealnie do-

pasowane do ma∏ych ràczek odkrywajàcych Êwiat

i dost´pne w trzech rozmiarach: Maxi dla najm∏od-

szych, Mini dla starszych i Micro dla 5-6-latków – za-

równo ch∏opców, jak i dziewczynek. Wiemy, ˝e ta li-

nia ma bardzo du˝y potencja∏, który wczeÊniej nie by∏

wykorzystywany. To kreatywna zabawa w budowa-

nie za bardzo atrakcyjnà cen´. Sà wÊród nich równie˝

klocki licencyjne oparte na ulubionych bajkach dla

dzieci, jak „Smerfy” czy „Tomek i przyjaciele”, równie˝

z kampanià TV.

Jakà ofert´ produktowà ww. marek wybrali
Paƒstwo na ten rok?

S.O.: – JeÊli chodzi o Mega Brands, to b´dà to

wspomniane wy˝ej klocki dla m∏odszych dzieci. Dla

starszych ch∏opców nowa linia niesamowitych Dra-

gons Universe oraz magnetyczne pojedynki Battle

Strikers wsparte oczywiÊcie silnà kampanià w TV.

MGA to przede wszystkim linia Moxie-Girlz. Lalki

i zestawy dla dziewczynek powy˝ej 5 lat. Ta niezwy-

k∏a seria to nie tylko lalki fashion, ale te˝ wspania∏y

przekaz uczàcy, ˝e ka˝da dziewczynka jest wyjàtkowa

i ma wielkà potrzeb´ zrobienia czegoÊ niesamowite-

go, bo jest pewna siebie, ma odwag´ i entuzjazm.

Dla tych produktów równie˝ przewidziana jest szero-

ka kampania reklamowa, i to nie tylko telewizyjna.

Niemal wszystkie linie zabawek, które Paƒ-
stwo sprzedajà, by∏y reklamowane w TV. 
Czy dla ka˝dej z nowych marek równie˝
przewidziane jest silne wsparcie reklamowe? 

K.D.: – Podstawà naszej strategii jest silne wspar-

cie marketingowe. Kampania telewizyjna ze wzgl´du

na ogromne dotarcie jest numerem jeden w naszych

dzia∏aniach. Niemniej jednak wÊród naszych nowych

marek sà takie jak Little Tikes czy klocki Mega Bloks,

które sà produktami ca∏orocznymi dla najm∏odszych

dzieci i w tym przypadku wprowadzimy wiele innych

narz´dzi reklamowych wspomagajàcych sprzeda˝.

Klocki Mega Bloks przeznaczone sà dla maluchów

z nieograniczonymi pomys∏ami. Sà idealnie dopaso-

wane do ma∏ych ràczek odkrywajàcych Êwiat. Little

Tikes nieustannie ulepsza swoje produkty, aby jak naj-

bardziej przyczynia∏y si´ do rozwoju maluszków.

„Wstaƒ i roÊnij” to has∏o tych zabawek skoncentrowa-

nych na rozwoju wyobraêni i kreatywnoÊci.
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REKLAMA

Piesek Billo

Battle Strikers

Czy przej´cie nowych marek wp∏ynie na sprzeda˝ dotychczasowych linii produktów?
Czy liczba zabawek sygnowanych logo Epee b´dzie coraz mniejsza na rzecz nowych
brandów? 

S.O.: – Przej´cie dystrybucji MGA i Mega Brands zwi´kszy∏o asortyment naszej firmy. Wierzymy,

˝e brandy te b´dà dobrym uzupe∏nieniem naszej oferty, ale w dalszym ciàgu mamy plany wzrostu

asortymentu Epee. 

K.D.: – Zabawki Epee cieszà si´ tak wielkà popularnoÊcià, ˝e absolutnie nie zamierzamy zmniejszaç

asortymentu. Powi´kszyliÊmy nasze portfolio, staliÊmy si´ du˝o wi´kszym dystrybutorem i w dalszym

ciàgu b´dziemy wprowadzaç linie sygnowane logo Epee. W drugim pó∏roczu wprowadzimy kolejnà se-

ri´ Gormitów Final Evolution – ogromny sukces sprzeda˝owy linii dla ch∏opców wsparty trzema kam-

panii TV i nie tylko. Opierajàc si´ równie˝ na naszych bardzo dobrych wynikach sprzeda˝owych zaba-

wek interaktywnych, zwi´kszamy ofert´, wprowadzajàc na Gwiazdk´ m.in. nowe interaktywne pieski

jak: Billo – jedyny stajàcy na dwóch ∏apkach, nowe pieski Bobby i wiele innych czworonogów. 

Dzi´kuj´ za rozmow´. 
Rozmawia∏a Anna Wakulak
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