
„Âwiat Zabawek”: Czy sà Paƒstwo zado-
woleni z wyników finansowych osiàgni´tych
ze sprzeda˝y gwiazdkowej? 

Sylwia Olbiƒska, Krzysztof Dzie∏ak: – Pod
koniec zesz∏ego roku kryzys gospodarczy w naszym
kraju nabiera∏ dopiero realnych kszta∏tów. Dlatego
bessa na rynku finansowym, która dotkn´∏a inne paƒ-
stwa, nie wp∏yn´∏a na sprzeda˝ oferowanych przez
nas zabawek. Sezon gwiazdkowy, który trwa u nas od
wrzeÊnia do listopada, okaza∏ si´ bardzo dobry.
Szczególnie dobrà sprzeda˝ osiàgn´liÊmy we wrze-
Êniu i w paêdzierniku. 

Wielu przedsi´biorców, myÊlàc o bie˝àcym
roku, mówi: „kryzys”, „wzrost cen”, „stagna-
cja”, „mniejsze wydatki na zabawki” etc. Czy
Paƒstwo tak˝e podzielajà te opinie?

– Niestety, kryzys w tym roku przesta∏ byç jedynie
has∏em medialnym, stajàc si´ faktem. Wszyscy o nim
mówià i w mniejszym lub wi´kszym stopniu odczu-
wajà jego skutki. Stagnacja? W naszym przypadku na
pewno nie mo˝emy mówiç o takim stanie, poniewa˝
jako stosunkowo m∏oda firma w ciàgu pierwszych lat
bardzo szybko si´ rozwin´liÊmy, osiàgajàc zamierzo-
nà pozycj´ na rynku. W zwiàzku z tym nie prognozu-
jemy ju˝ a˝ tak du˝ej dynamiki wzrostu. Co do prze-
widywaƒ odnoÊnie zmniejszenia si´ wydatków na za-
bawki, to wed∏ug nas istniejà dwa bardzo wa˝ne
czynniki, które nie powinny wp∏ynàç na zakup dóbr
przeznaczonych dla najm∏odszych. Po pierwsze,
w ciàgu ostatnich lat nastàpi∏ wyraêny baby boom. Po
drugie, nasza bran˝a zale˝na jest od kilku szczegól-
nych sezonów, jak: urodziny, Dzieƒ Dziecka,
Gwiazdka, powrót do szko∏y, zakoƒczenie roku
szkolnego itd. Zabawki kupowane sà w∏aÊnie na takie
okazje i dlatego nie wierzymy w to, ˝e rodzice nagle
masowo przestanà obdarowywaç swoje pociechy
prezentami. Raczej odmówià kupienia sobie jakichÊ
rzeczy, ale dziecku nie, by w ten sposób uchroniç je
przed trudnà sytuacjà. 

Spadek wartoÊci z∏otego zdecydowanie nie
s∏u˝y importerom. Naturalnà konsekwencjà
takiego stanu rzeczy jest wzrost cen na towa-
ry lub minimalna mar˝a w∏asna. W styczniu
ceny towarów i us∏ug konsumpcyjnych by∏y
wy˝sze o 3,1 proc. ni˝ przed rokiem (êród∏o:
GUS). Czy ceny zabawek oferowanych przez
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Pomys∏ na kryzys
Epee Polska to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijajàcych si´
firm w naszym kraju. Miniony rok by∏ dla przedsi´biorstwa
okresem wielu pozytywnych zmian. Nowa siedziba (w∏asne
wi´ksze biuro), wi´ksza liczba pracowników, uruchomienie
zintegrowanego systemu zarzàdzania, zmiana centrum
logistyczno-magazynowego (poprawa jakoÊci obs∏ugi klienta)
to tylko niektóre z nich. 
Czy bie˝àcy rok, mimo kryzysu walutowego, b´dzie dla firmy
równie dobry? Czym przedsi´biorstwo chce si´ obroniç w tych
trudnych dla bran˝y czasach i na czym polega fenomen zabawek
Epee opowiadajà Sylwia Olbiƒska i Krzysztof Dzie∏ak,
wspó∏w∏aÊciciele firmy. 
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Fifi Niezapominajka
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