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Jak narodzi∏a si´ legenda Gormitów? Kiedy
zabawki te wprowadzono na polski rynek
i kiedy pojawi∏y si´ w Paƒstwa ofercie?

Seria I Gormiti pojawi∏a si´ w naszej ofercie wio-
snà 2006 roku. W∏oska firma GP, wprowadzajàc te
zabawki na wiele Êwiatowych rynków, by∏a pewna
sukcesu. I rzeczywiÊcie – nasi klienci byli zadowole-
ni ze sprzeda˝y, jednak oczekiwania by∏y coraz
wi´ksze. Tymczasem we W∏oszech postanowiono
na krótki czas wstrzymaç ekspansj´ Gormitów na
zagraniczne rynki, aby rozbudowaç strategi´ sprze-
da˝y. W tym czasie W∏osi intensywnie pracowali nad
opracowaniem koncepcji nowego Êwiata Gormiti
i nowymi figurkami, tak aby zestawy sta∏y si´ jeszcze
ciekawsze i bardziej rozbudowane. 
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W ten sposób opracowano 6 linii Gormiti dla dzieci. Dopiero gdy figurki osiàgn´∏y sukces marke-
tingowy i sta∏y si´ rozpoznawalne wÊród odbiorców, zdecydowano si´ na emisj´ serialu telewizyjne-
go. Jest to wi´c jedna z nielicznych linii, w przypadku których serial telewizyjny zosta∏ zrealizowany
ju˝ po wypromowaniu zabawek, a nie odwrotnie. I tym sposobem stworzono szeÊç serii Gormiti na-
wiàzujàcych do pisanej legendy (od serii I do serii Final Evolution – obecnej na rynku polskim) oraz
szeÊç serii opartych na serialu telewizyjnym. Pierwsze z nich wprowadzamy na polski rynek na Dzieƒ
Dziecka.

W jaki sposób wzbogacano ofert´ w nast´pnych latach? Które artyku∏y do dziÊ cieszà
si´ najwi´kszym zainteresowaniem klientów?

Na poczàtku by∏y to dwa produkty – saszetki (1 figurka, karta do gry i ulotka – wszystko w polskiej
wersji j´zykowej) oraz 4-pack (4 figurki, 4 karty do gry i plakat). Te dwa produkty cieszà si´ obecnie
najwi´kszà popularnoÊcià. W kolejnych latach wprowadzaliÊmy: minizestawy – Murena i Orze∏, Êred-
nie zestawy – Mroczny Pieƒ, Wulkan, Jaskinia, oraz du˝e zestawy – Dolina Przeznaczenia, Figurki
magnetyczne i akcyjne oraz Magiczne jajo – rozpuszczalne w wodzie z unikalnà figurkà.

Wszystkie te zabawki oczywiÊcie zosta∏y stworzone na podstawie legendy, która opisywana jest na
do∏àczonych do nich plakatach. Legendy towarzyszàce powstawaniu Gormitów zosta∏y równie˝
opisane na naszej stronie internetowej i jak si´ okaza∏o, ch∏opcy doskonale je znajà. 

Mali kolekcjonerzy majà mo˝liwoÊç zebrania pokaênej partii zabawek. Jak liczna
kolekcja dost´pna jest w Polsce – od poczàtku wprowadzenia Gormitów na krajowy
rynek a˝ do teraz?

RzeczywiÊcie wybór Gormiti jest ogromny. Tylko w pierwszych szeÊciu seriach, wspartych wy∏àcz-
nie kampanià marketingowà – bez serialu TV, mo˝na doliczyç si´ ponad 280 ró˝nych postaci. W tzw.
grupie classic kolekcja liczy∏a 42 figurki z serii pierwszej, po 35 z drugiej oraz Atomic, 42 z trzeciej,
42 z serii Mythos i 84 z serii Final Evolution oraz figurki unikalne w kolorach z∏otym i srebrnym.

Kolekcjonerzy majà ponadto do wyboru wspomniane wczeÊniej dwa minizestawy, trzy zestawy
Êrednie oraz dwa du˝e. Niektórzy z nich w swoich kolekcjach zgromadzili po 200-300 figurek
Gormiti. 

Na czym polega fenomen Gormitów? 
O sukcesie Gormitów decyduje kilka czynników, ale moim zdaniem dwa sà najwa˝niejsze.

Sà to wysoka jakoÊç produktów oraz profesjonalnie przygotowana kampania marketingo-
wa Gormiti.

Uwag´ odbiorców zwracajà atrakcyjny wyglàd i doskona∏e wykonanie figurek. ˚ad-
na z linii nie powsta∏a przypadkiem, ale zosta∏y one opracowane bardzo dok∏adnie

i w przemyÊlany sposób. 
Wa˝ne jest, ˝e u podstaw stworzenia Gormiti leg∏y prosty pomys∏ i wiarygodna histo-

ria, która zosta∏a odpowiednio zaadaptowana do potrzeb i wyobraêni dzieci. Osnuto jà
wokó∏ mitu o magicznych mocach i podstawowych si∏ach natury, a takie historie szczegól-

nie rozbudzajà ciekawoÊç. Ka˝dy Gormit ma w∏asny silnie zaakcentowany charakter, a figur-
kom towarzyszà karty opisujàce ich zdolnoÊci. Karty dost´pne sà w polskiej wersji j´zykowej.

Drugim czynnikiem decydujàcym o sukcesie sà skuteczne i przemyÊlane dzia∏ania marketin-
gowe. Grupà docelowà, do której adresujemy te produkty, sà ch∏opcy w wieku 4-10 lat. Staramy

si´ w ró˝ny sposób dotrzeç przede wszystkim do tych odbiorców, a ka˝dej nowo wprowadzanej se-
rii towarzyszy intensywna promocja. Pi´ç, szeÊç kampanii telewizyjnych w roku, reklama prasowa
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