
w najbardziej popularnych magazynach dla ch∏opców, strona interneto-
wa Gormiti.pl – to oczywiÊcie podstawa. Podejmujemy równie˝ wiele innych
dzia∏aƒ PR-owych, reklamujemy si´ w gazetach, organizujemy konkursy w czasopi-
smach dla dzieci. Dzieci mogà wygraç mnóstwo fantastycznych zabawek i bardzo ch´t-
nie uczestniczà w konkursach.

Ile figurek Gormiti sprzedano w ciàgu ostatnich lat?
W 2009 roku sprzedaliÊmy ponad 1 mln figurek. W roku 2010 sukces by∏ dwa razy wi´kszy – sprze-

dano ponad 2,6 mln figurek. Gormiti uplasowa∏y si´ w 2010 r. na drugim miejscu w kategorii figurki ak-
cyjne i akcesoria wed∏ug danych NPD. Pozycj´ t´ utrzymujà równie˝ w tym roku. Wyprzedzone zosta-
∏y tylko przez lini´ figurek znanych z telewizji, a trzeba przypomnieç, ˝e serial „Gormiti” jest emitowany
dopiero od koƒca stycznia br. Ponadto w niektórych miesiàcach 2010 r., np. w sierpniu czy we wrzeÊniu,

Gormiti plasowa∏y si´ na pierwszej pozycji w tej kate-
gorii. Obecnie zaliczane sà do najszybciej rosnàcych li-
cencji i w ten sposób kontynuujà ubieg∏oroczny trend. 

Jakie majà Paƒstwo plany na najbli˝sze mie-
siàce?

Planujemy wprowadzenie na rynek serii serialo-
wej ze znakomitymi, zupe∏nie nowymi zabaw-
kami – przede wszystkim b´dà to niesamowite
figurki akcyjne, dok∏adnie odzwierciedlajàce po-
stacie serialowe. Na Gwiazdk´ chcemy zaofe-
rowaç naszym odbiorcom kolejne niesamowi-
te zestawy wprost z wyspy Gorm. JesteÊmy

przekonani, ˝e nasi klienci b´dà zadowoleni z wy-
sokiego poziomu sprzeda˝y tych produktów. Pro-
wadzimy szereg kopromocji z wydawnictwem Me-
dia Service Zawada – wydawcà magazynu „Gormi-
ti” i p∏yt DVD, oraz z firmà Chipita, która w∏aÊnie
wprowadzi∏a na rynek rogale w opakowaniach Gor-
miti. Wspólnie mamy do zaoferowania dzieciom
wiele niestandardowych dzia∏aƒ. JesteÊmy przeko-
nani, ˝e zabawki z kolejnych serii wywo∏ajà uÊmiech
na wielu dzieci´cych buziach i zadowolenie naszych
klientów oraz partnerów handlowych, a fenomen
Gormitów trwaç b´dzie przez wiele kolejnych lat.

Dzi´kuj´ za rozmow´.
Rozmawia∏a Jolanta Tokarczyk
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