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fer ta Epee jest prze bo ga ta. Z oka zji fil -
mo wej pre mie ry na ry nek tra fią sa szet ki
z fi gur ka mi pin gwi nów. Dzie ci bę dą mia -
ły szan sę ze brać ca łą ko lek cję ośmiu fi -

gu rek z uko cha ny mi po sta cia mi z fil mu. Ła two za tem
so bie wy obra zić wiel ką wo lę i ocho tę ma lu chów do
po sia da nia ich wszyst kich: i Sze re go we go, i Ko wal -
skie go, i Mor ta, i jak że by ina czej – kul to we go już Kró -
la Ju lia na! Na pew no na suk ces ska za na jest tak że
ko lek cja 144 na kle jek. W każ dej sa szet ce znaj du je
się pięć na kle jek, któ re moż na bę dzie wkle jać do
spe cjal ne go al bu mu. I jak to w te go ty pu ko lek cjach
by wa, ra do ści do star cza za rów no uzu peł nia nie wła -
snej se rii, ale i wy mia na na kle jek z ko le ga mi. 
Dla wiel bi cie li plu sza ków prze zna czo na jest rów -
nież ko lek cja pin gwi nów: Skip pe ra, Ri co, Ko wal -
skie go i Sze re go we go. Każ dy z nich do stęp ny
bę dzie w trzech roz mia rach (18, 26 i 42 cm). Ma -
skot ki wy ko na ne są z wy so kiej ja ko ści plu szu i ma -
ją wy szy te oczy. Do utu le nia i po ko cha nia od
pierw szej za ba wy… 
Bar dzo prak tycz nym pre zen tem dla dzie ci mo gą być
spe cjal ne ko sme ty ki z pin gwi no wej se rii. Żel pod
prysz nic plus szam pon, płyn do ką pie li, my dło w pły -
nie. Ko sme ty ki te są hi po aler gicz ne, po zba wio ne
aler ge nów, pa ra be nów i barw ni ków. Na to miast do re -
gu lar ne go my cia ząb ków za chę ci na wet tych naj bar -
dziej opor nych pa sta do zę bów i szczo tecz ka
z wi ze run kiem pin gwi nów z Ma da ga ska ru. Pa sta mo -
że być uży wa na już od 2. ro ku ży cia, a sma ku je lo -
da mi owo co wy mi, na to miast szczo tecz ka wy ko na na
jest z mięk kie go wło sia, ma ma łą głów kę i ła twą do
utrzy ma nia hi gie ny na kład kę. 
„Pin gwi ny z Ma da ga ska ru” to spin -off try lo gii „Ma da -
ga skar”, któ ra od nio sła suk ces na ca łym świe cie i za -
ro bi ła – ba ga te la – 1  mld 883,5 mln do la rów.

Pin gwi ny są bo ha te ra mi se ria lu ani mo wa ne go obec -
nie emi to wa ne go przez Nic ke lo de on i Co me dy Cen -
tral i TV Plus. Pol ska pre mie ra fil mu od bę dzie się 30
stycz nia 2015 ro ku. 

Na ekrany kin trafia właśnie kolejna odsłona „Pingwinów z Madagaskaru”.
Popularny serial, uwielbiany przez małych i dużych, sprawił, że wielkim hitem
sprzedażowym stały się wszelkiego rodzaju produkty na jego licencji. 

Ekranowe i handlowe
wejście pingwinów
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