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Zelfy
– hity na czasie
Co przykuwa uwagę dziewczynek w wieku 5-10 lat (choć odstępstwa wiekowe są tu
spore)? Zelfy! Zresztą jak dowiodła minisonda, którą „Świat Zabawek” przeprowadził
wśród dzieci w jednym z największych warszawskich przedszkoli w Wilanowie oraz
w łódzkiej podstawówce, te elfy pokochały masowo nie tylko dziewczynki... Chłopcy
również chętnie się nimi bawią i nierzadko proszą rodziców o własnego stworka. 

trendy

el fy two rzą nie sa mo wi cie cie ka wą gro -
mad kę. Ma ją ten wa lor, że do wol nie
pusz cza ją wo dze fan ta zji dziec ka. Moż -
na z ni mi two rzyć zu peł nie no wy świat,

pe łen ko lo rów, za pa chów, emo cjo nal nej eks pre sji
i za an ga żo wa nia. Przy ja zne, uro cze stwo rzon ka suk -
ce syw nie wzbo ga ca ne są przez pro du cen ta o do -
dat ko we ak ce so ria, dzię ki któ rym moż li wo ści za ba wy
jest jesz cze wię cej. Są fan ta stycz nym – no men omen
– prze wod ni kiem po świe cie dzie cię cej fan ta zji.
Ze lfy ma ją wszyst ko to, co dzie ci, a zwłasz cza dziew -
czyn ki, ko cha ją. Roz bu dza ją in stynkt opie kuń czy, da -
ją się cu dow nie cze sać i sty li zo wać (a wia do mo, że
ma lu chy lu bią tym za ję ciom po świę cać swój cen ny
czas), a do te go w każ dej z po sta ci czai się ma gia,
co za wsze mak sy mal nie pod krę ca uwa gę i za in te re -
so wa nie dzie cia ków. Wia do mo rów nież nie od dziś,
że naj młod si uwiel bia ją ko lek cje. W tym przy pad ku
naj czę ściej przy go da za czy na się od po je dyn cze go
Zel fa, by na stęp nie suk ce syw nie po więk szać się
o ko lej ne stwor ki i roz ma ite ak ce so ria z se rii. Oczy -
wi ście to rów nież ol brzy mi atut pod wzglę dem biz ne -

so wym – ta hi sto ria dłu go jesz cze bę dzie się roz wi -
jać. Kto za tem jesz cze nie sły szał o Ze lfach, niech
szyb ko skon tak tu je się z przed sta wi cie lem fir my
Epee – war to mieć je na pół ce, to praw dzi wy hit!

Jest ze lfa stycz nie!
W przy pad ku li cen cji ry zy ko ist nie je za wsze. Cza -
sem zwy czaj nie coś nie za sko czy i choć by nie wia -
do mo jak pro mo wać pro dukt, spo dzie wa ny suk ces
nie przy cho dzi… In nym ra zem (w tym przy pad ku
mo że do brze za gra ła el fia ma gia?) po pro stu tra fia -
my na ko pal nię zło ta. Dzie ci rze czy wi ście chcą mieć
Ze lfy na swo jej pół ce z za baw ka mi, a to naj waż niej -
szy czyn nik wa run ku ją cy po wo dze nie. Skąd to się
wzię ło? Przede wszyst kim w pew nym wie ku wszy -
scy ko cha my ma gicz ne kli ma ty. Wpro wa dzo na
przez pro du cen ta krót ka hi sto ria nie tylko in try gu je,
ale otwie ra umysł i wy obraź nię dziec ka, by da lej mo -
gło sa mo dziel nie kre ować wła sną za ba wę, wła sną
opo wieść…
Od wio sny 2014 r. fir ma Epee Pol ska, któ ra jest dys -
try bu to rem Ze lfów, w krót kim cza sie prze ko na ła się,

że był to za ku po wy strzał w dzie siąt kę. Te uro cze,
ma gicz ne el fy od cza su de biu tu bły ska wicz nie sta ły
się prze bo jem sprze da żo wym. 

Ze lfy w dwóch od sło nach
Do tej po ry na ryn ku po ja wi ły się dwie se rie Ze lfów
– każ da w dwóch od sło nach. W pierw szej se rii zna -
la zło się 13 po sta ci, a wśród nich uni kal ny Zelf Clo ver,
któ re go moż na by ło zdo być dzię ki wy gra nej w kon -
kur sie pla stycz nym. Po zo sta ła dwu nast ka (w wy da -
niu 7 i/lub 12 cm) wciąż jest do stęp na w sprze da ży.
Dru ga od sło na pierw szej se rii to Ma ska ra da. Sześć
Ze lfów przy bra ło ko lo ro we ma ski i wy bra ło się na bal.
W dru giej se rii ze lfa stycz ny świat wzbo ga cił się
o 13 no wych el fów. Po dob nie jak po przed nio, zna -
lazł się wśród nich je den, któ re go ni gdzie nie moż na
by ło ku pić. Zelf Ru bi nek – bo o nim mo wa – był na -
gro dą w kon kur sie na naj lep sze ze lfo we sty li za cje
i uszczę śli wił aż 200 dzie ci z ca łej Pol ski. Ale nie -
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zmien nie od wa rian tów, od słon i no wo ści – Ze lfy są
po pro stu uro cze. Nie są to oczy wi ście kla sycz ne
pięk no ści ze świa ta naj pięk niej szych la lek. Z dru giej
stro ny jed nak po okre sie fa scy na cji brzy do tą i ciem -
niej szą stro ną mo cy są czymś na praw dę od świe ża -
ją cym ry nek. To uro cze, ko lo ro we stwor ki, któ rych nie
spo sób nie po lu bić… Ze lfy nie epa tu ją es te ty ką skro -
jo ną pod wy mo gi współ cze snej chi rur gii pla stycz nej,
ale też nie idą w zu peł nie prze ciw nym kie run ku – nie
stra szą, nie szo ku ją, nie po ra ża ją nie sza blo no wym
ro zu mie niem es te ty ki. Są do kład nie ta kie, jak wy -
obra że nia dzie ci o ma łych, przy ja znych, ko lo ro wych
przy ja cio łach nie z te go świa ta!

Wię cej ak ce so riów, wię cej za ba wy,
wię cej za pa chu
Fir ma wpro wa dzi ła rów nież ze sta wy: Do nicz ko wy sa -
lon fry zjer ski oraz Ka ru ze lę. Dzię ki nim dziew czyn ki
ma ją du żo wię cej moż li wo ści za ba wy, a ro dzi ce pew -
ność, że ich po cie chy w przy jem ny spo sób roz wi ja ją
swą wy obraź nię. Ostat nio na ryn ku uka za ła się dru ga
od sło na se rii dru giej – Ze lfy Pach ną ce, za baw ki o ape -
tycz nych aro ma tach wi sie nek, cze ko la dy, mię ty, cia -
ste czek al bo gu my ba lo no wej. Prze pięk nie pach ną
i słod ko wy glą da ją. A jak twier dzą sen se lie rzy – na sza
wraż li wość na pięk ne za pa chy ro dzi się już we wcze -
snym dzie ciń stwie… Do brze za tem, je śli dzie ci po zna -
ją cie ka we kom po zy cje i wy bie ra ją swo je ulu bio ne. 

Trze cie wej ście el fów na wio snę
Wio sną Epee wpro wa dzi trze cią już se rię Ze lfów –
wte dy w ofer cie bę dzie po nad 50 po sta ci, każ da
z wła snym sty lem i oso bo wo ścią. War to ścią do da ną
pro duk tu jest ba jecz na stro na in ter ne to wa. Oprócz
za baw, ta kich jak „Stwórz swo je go Ze lfa” czy „Me -
mo ry Ga me”, moż na tu obej rzeć już 10 od cin ków ze -

lfo wych za baw nych przy gód, któ re mo gą stać się in -
spi ra cją do za baw dziec ka. 

Uda na kam pa nia
– Na suk ces Ze lfów za pra co wa li śmy sze ro ki mi dzia -
ła nia mi re kla mo wy mi. Wła śnie star tu je my już z pią tą
kam pa nią TV. Obok te le wi zji sys te ma tycz nie prze pro -
wa dza my kam pa nie w in ter ne cie i na urzą dze niach
mo bil nych, Ze lfy są rów nież sil nie obec ne w pra sie
skie ro wa nej do dziew czy nek – mó wi Krzysz tof Dzie -
łak, prezes Epee Pol ska. Do dat ko wo ogrom nym po -
wo dze niem cie szą się rów nież even ty z Ze lfa mi,
z my ślą o któ rych uszy to spe cjal ne stro je, aby prze -
brać ani ma tor ki za „naj praw dziw sze” Ze lfy. Pod czas
even tów dziew czyn ki ma ją oka zję po ba wić się Ze lfa -
mi, wziąć udział w kon kur sach oraz po znać moż li wo -
ści stro ny WWW.

Jesz cze wię cej li cen cyj nych pro duk tów
Ze lfy sta ją się co raz sil niej szą li cen cją. W grud niu na ry -
nek zo sta ną wpro wa dzo ne ko lek cje na kle jek – prze pięk -
nie wy ko na ny ko lo ro wy al bum z opi sa mi ca łej linii Ze lfów
oraz sa szet ki z na klej ka mi do uzu peł nia nia al bu mu.
W związ ku z ogrom nym suk ce sem Ze lfów za rów no
w Pol sce, jak i w Cze chach, na Wę grzech i na Sło wa cji
Epee po sta no wi ło roz sze rzyć li cen cję o ko lej ne ka te go -
rie. Już wio sną po ja wią się no wa seria ko sme ty ków Zelfy
oraz mod ne tor by dla ma łych ele gan tek.

Wyróżnienie  w konkursie Zelfowe stylizacje otrzymała 
Ewa z Warszawy

Event Zelfy

Fo
t.:

 Ep
ee


