
Феликс Тойс ООД
Пролет/Лято 2011

1



2

Какво е Zoobles?

Магически трансформери

Уникален, фантастичен дизайн, за да изглеждат като 
сладките познати животинки
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Цял един нов свят!

Далеч, далеч, на мистериозния остров на Zooble
живеят стотици възхитителни малки същества,
притежаващи необикновена дарба...те могат
магически да се трансформират в малки топки,
криейки се от непознати, търкаляйки се към
колоритни места, спейки след дълъг ден.

Но бъдете внимателни…никога не знаете кога тези
палави същества ще се разтворят и ще ви
изненадат.



Цял един нов свят!

Зубълс са щастливите обитатели на

къщичките си, наречени Happitat –
уникални като самите тях. Изморени след
целодневните приключения, те с
удоволствие се прибират за почивка.
Искате отново да ги събудите за игра –
поставете ги върху къщичката и очаквайте
изненади.
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Цял един нов свят!

Забавата със Зубълс започва – натиснете

главичката му и той ще ви примигне
закачливо с очи, или ще помаха с опашка,
или ще помръдне ушички.

Не искате да се разделяте? Закачете
къщичката чрез специалния й клип и ще сте
заедно навсякъде!
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са иновативни по своята същност.

Позициониране: Свят на мистерия се простира около нас, населен с 
очарователни, но палави същества, които ще ви изненадат, когато 
най-малко очаквате.

Атмосфера: Сладки, палави, странни, изненадващи

Основна целева група: Момиченца 4-9 години

Позициониране
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Zoobles и конкуренцията

a

Характеристики

Функциналност на фигурите

Фигурки за колекциониране

Специална опаковка

Уникален дизайн

Функционалност на игровите 
комплекти

Ясно сегментиране на продукта

Удивителни създания

a a a

a

a

a

a

a

a

Игрови комплекти

a

a a a

a

a

a
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Колекциониране

• Zoobles са играчки за колекциониране, с над 170 уникални 
животинчета в пролетната колекция

• Периодично обновяване на линията

• Специални фигурки и фигурки със специални свойства за 
стимулиране на колекционерската страст



Стратегията
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Ключове към успеха

1. Продуктова стратегия

• Моделът на колекциониране при момичета е 

2. Mаркетингова стратегия



1. Уникален външен вид и функции

2. За колекциониране –лимитирани серии, специални
функции; име и номер на всяко животинче

3. Добавяне на “магия”към класическия игрови модел 
на момиченцата чрез къщичките на животинките 
(Happitats)

4. Непрекъснато разнообразие чрез въвеждането на 
нови теми

1. Продуктова стратегия
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1. Продуктова стратегия -
теми

• Четири теми за пролет 2011. 

• Всяка тема включва нови герои 
за колекциониране. 

• Различен дизайн на опаковката 
на всяка тема.

• И две нови теми:
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1. Продуктова стратегия -
теми

“Petagonia”
Светът на домашните животни

“Seagonia”
Светът на морските създания

“Azoozia”
Светът на дивите животни

“Arctica”
Светът на полярните животни
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Пролет 2011 – основни продукти

Единични 
комплекти

Зубъл – Дубъл

Игра в градината

Специален Зубъл

Зубъл с коса

Светещ Зубъл



Единични комплекти

Ключови характеристики:
• Основен продукт за запознаване 

със “Света на Зубълс”

• Въвеждаща ценова категория

• Подкрепа чрез ТВ реклама

• Комплектът съдържа:
• 1 брой Зубъл

• 1 брой къщичка – Happitat с място за 
активиране
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Единични комплекти

Колекции от домашни, морски и зоо герои:

“Petagonia”
Светът на домашните 

животни

“Seagonia”
Светът на морските 

създания

“Azoozia”
Светът на дивите 

животни



Зубъл-Дубъл

Ключови характеристики:

• Подкрепа чрез ТВ реклама

• Комплектът съдържа:
• 2 броя уникални Зубъла

• 1 брой луксозна къщичка Happitat с 
2 места за активиране на 
“топчетата”
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Специален Зубъл

Ключови характеристики:

• 1 Зубъл и 1 къщичка Happitat с
луксозен дизайн

• Бляскаво покритие с 
имитация на кристали и 
скъпоценни камъни, перлен 
блясък и сребро

• Къщичката има две места за 
активиране

• 6 уникални, луксозни Зубъла и 
къщички за колекциониране



Зубъл с коса

Ключови характеристики:

• Изключителен Зубъл с коса за 
още по-забавна игра. Косата 
“пониква” заедно с 
трансформирането на топчето.

• Мека и лесна за стилизиране 
коса

• Допълнителни кичури

• Аксесоари за игра, включени в 
комплекта

• Happitat с място за активиране 
и съхранение на гребен и 
четка
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Светещ Зубъл

Ключови 
характеристики:

• Светещ Зубъл!

• 1 Happitat с място за 
активиране – също светещ!

• Асортимент от 4 различни 
героя

• Опаковка TRY ME! 
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Игра в градината

Ключови 
характаристики:

• Съдържа Зубъл със специален 
“цветен” дизайн  и мини 
приятел

• Много забавни функции!

• 3 места за активиране

• “Асансьор”

• Цвете, имитиращо душ.

• 2 допълнителни аксесоара

• Среден ценови диапазон
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Комплект  “На морското дъно” Чантичка “Гнездо 
за почивка”

Допълващи продукти

Продукти от по-висок ценови диапазон за допълване на основната 
линия и създаване на нови, вълнуващи възможости за игра.



Гнездо за почивка

Ключови характеристики:

• Уникален дизайн под формата на 
чантичка - цвете

• Може да съхранява до 20 Зубъла 
или 15 Зубъла и 5 къщички

• Разтваря се като цвете, за да 
разкрие “зоната за сън”  

• Комплектът съдържа ексклузивен 
Зубъл - Бухал

• Място за активиране
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На морското дъно

Ключови 
характеристики:

• Комлектът съдържа 
ексклузивен Зубъл Морско 
конче и мини приятел

• Идеален за “скривалище” 
на морските обитатели с 2 
места за активиране и 
забавна пързалка

• 3 допълнителни аксесоара 
за игра
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Ключове към успеха

1. Продуктова стратегия

2. Mаркетингова стратегия – постоянна 
маркетингова подкрепа на марката



1. Маркетинг - ТВ

ТВ реклама в три телевизии: Disney 
Channel, Cartoon Network, Супер 7

Четири рекламни клипа “Светът на...”,
представящи типажите и 
подчертаващи дълбочината на 
линията



2. Маркетинг - Retail

Примерна планограма:

Единични опаковки

Двойни комплекти

Специални

С коса и Светещи

Игрови комплекти



3. Maркетинг - Web

1. Забавен web сайт /на английски/

www.zoobles.com
• Секция за колекционерите, за да им помага 

да управляват колекцията си
• Секция за виртуално отглеждане
• Виртуална игра

2. Страници във Facebook /на английски и на български/

• За публикуване на новини и актуална 
информация



Поръчахте ли вече?
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