
 
 

Warszawa, 11.09.2017 

 

Informacja prasowa 

 

Mattel uczy dzieci empatii dzięki nowej marce 

 

Wraz z początkiem roku szkolnego na rynku debiutuje Enchantimals - nowa marka światowego 

lidera branży dziecięcej, firmy Mattel. Enchantimals to małe laleczki w zestawie ze 

zwierzątkiem dla dziewczynek w wieku 3-8 lat, które uczą dzieci przyjaźni, zaufania, rozumienia 

i szanowania potrzeb innych oraz harmonii płynącej z natury. 

 

Enchantimals to grupa wyjątkowych dziewczynek, kochających zwierzęta, z którymi łączy je 

niezwykła więź. Wspólnie mieszkają w fantastycznym świecie, pełnym przygód oraz dobrej 

zabawy.  

 

Nowe zabawki firmy Mattel 

odpowiadają zainteresowaniom  

i potrzebom kilkuletnich dziewczynek, 

które w tym wieku lubią wchodzić  

w role dorosłych, otaczać troską swoich podopiecznych, a przede wszystkim marzą o posiadaniu 

własnego  zwierzątka. Zabawa Enchantimals uczy empatii, odpowiedzialności i poszanowania dla 

natury, rozwija również wyobraźnię, ponieważ lalki są wręcz stworzone do kreowania własnych 

historii, scenariuszy i przygód podobnych jak mieszkańców Zaczarowanego Lasu, w którym 

mieszkają Enchantimals. Enchantimals to również historie, piosenki i krótkie filmy video dostępne 

na polskim kanale marki na YouTube - https://www.youtube.com/channel/UCuzILPEY-

LfGNG5BaOflpOw 

https://www.youtube.com/channel/UCuzILPEY-LfGNG5BaOflpOw
https://www.youtube.com/channel/UCuzILPEY-LfGNG5BaOflpOw


 
 

Launch marki wsparty jest kampanią reklamową w stacjach telewizyjnych kierowanych do dzieci 

– TVP ABC, MiniMini+ oraz Nick.Jr oraz w prasie dziecięcej. Za zakup mediów odpowiada Carat 

Polska, natomiast za działania public relations oraz koordynację innych aktywności 

komunikacyjnych odpowiada ConTrust Communication. 

 

Enchantimals to nie tylko lalki, ale także historie, piosenki i krótkie filmy video dostępne na 

polskim kanale marki na YouTube - https://www.youtube.com/channel/UCuzILPEY-

LfGNG5BaOflpOw 

 

Więcej informacji o Enchantimals znajduje się na https://play.enchantimals.com/pl-pl 

 

Więcej informacji udziela: 

ConTrust Communication 

Katarzyna Czechowska 
k.czechowska@contrust.pl 
tel: 512-361-542 
 

O firmie Mattel 

Mattel to światowy lider w projektowaniu, produkcji i sprzedaży zabawek oraz produktów skierowanych do dzieci i rodzin. Firma 

powstała w 1945 roku w Los Angeles, a jej założycielami byli Harold Matson oraz Ruth i Eliot Handler, którzy od 1947 roku 

produkowali zabawki muzyczne dla dzieci. Od 1980 roku Mattel jest największym producentem zabawek na świecie. Do firmy 

należą takie kultowe marki jak Barbie®, najbardziej popularna i rozpoznawalna lalka na świecie, Hot Wheels®, Monster High®, 

Thomas & Friends®, Fisher-Price®, Scrabble®, Matchbox® oraz wiele innych. Obecnie Mattel zatrudnia blisko 30 000 pracowników 

w 40 krajach i sprzedaje oraz dystrybuuje produkty w ponad 150 krajach na całym świecie. Kluczowymi elementami strategii firmy 

od zawsze była dbałość o najwyższą jakość i bezpieczeństwo zabawek, a także ochrona środowiska naturalnego. Dzięki latom 

doświadczenia, wiedzy, kreatywności oraz szczegółowemu procesowi produkcji zabawki firmy Mattel spełniają wszystkie 

najwyższe światowe standardy jakości w branży zabawek i testów bezpieczeństwa. Odwiedź nas 

na www.mattel.com, www.facebook.com/mattel lub www.twitter.com/mattel. 
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