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Informacje o BLOCKACH regularnie ukazują się w magazynach dla dzieci i młodzieży  
takich jak Scooby-Doo, Cartoon Network, Świnka Peppa, L.O.L. czy Ben 10.  
Równocześnie promujemy nasze zestawy w telewizji – spoty z BLOCKAMI można  
zobaczyć na Nickelodeon, Cartoon Network, Boomerang, Nick Jr., TVP ABC. 

Dokładne daty emisji i daty wydawnicze publikujemy na www.blocki.tv w dziale  
BLOCKI NEWS.

Latem 2020 rozpoczęliśmy współpracę z Parkiem Rozrywki Zatorland. Na stronie  
internetowej i w mediach społecznościowych BLOCKÓW i Parku Zatorland można było 
znaleźć posty konkursowe, w których do wygrania były atrakcyjne nagrody – bilety  
do Zatorlandu oraz zestawy BLOCKÓW. 

Koniec lata, to również koniec sezonu w Parku Zatorland. W okresie jesienno-zimowym 
Blockowa strefa relaksu w Parku będzie zamknięta, ale widzimy się za rok – początek 
sezonu już w maju!

Nie, to jeszcze nie jest etap kiedy na ekranach kin pojawi się BLOCKOWY film. W ramach 
naszej współpracy z kinami Helios, których od lipca 2020 jesteśmy partnerem siecio-
wym, promujemy BLOCKOWO-HELIOSOWĄ przyjaźń podczas Filmowych Poranków dla 
dzieci. W tym cyklu seansów, dedykowanym najmłodszym, nie tylko można zobaczyć na 
ekranie prezentację marki BLOCKI i rozwiązać BLOCKOWE zagadki, ale również wygrać 
wymarzony zestaw klocków BLOCKÓW. Markę BLOCKI spotkać można we wszystkich  
kinach Helios w całej Polsce – wypatrujcie naszych żółtych flag!

Nasza ambasadorka, Kinga Wieszolek (@kinga-mama_oskiego) zrelacjonuje na Insta-
gramie rodzinny wypad na Filmowe Poranki w Heliosie i pokaże, że klocki w kinie robią 
furorę nie tylko na ekranie!
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ZAMKNIĘCIE SEZONU 
W PARKU ROZRYWKI 

ZATROLAND
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MIKOŁAJKI 
W HOTELU 

GOŁĘBIEWSKI

BLOCKI towarzyszą miłośnikom klockowych budowli również w czasie zimowych  
wypadów do Karpacza. Na terenie Hotelu Gołębiewski w Karpaczu - w sali 
zabaw,  podczas zorganizowanych animacji dla dzieci i konkursów w Parku Wodnym 
Tropikana również nie mogło zabraknąć BLOCKÓW. 

Z okazji Mikołajek, promocyjne zestawy BLOCKÓW będą dodawane do pakietów  
prezentowych dla gości hotelowych

Na początku września już drugi raz prezentowaliśmy BLOCKI podczas Parentingo-
wych Targów Online Kiddostyle. Aby jeszcze lepiej przedstawić nasze klocki rodzicom,  
jesienią 2020 redakcja portalu Kiddostyle przeprowadzi test klocków BLOCKÓW MUBI  
dla najmłodszych konstruktorów. Wyniki testu już niebawem na www.blocki.fun  
i https://kiddostyle.pl/artykuly/testujemy/.  

Już na przełomie września i października organizujemy konkurs kreatywnego budo-
wania z BLOCKAMI. „BLOCKI Master Challenge – Zbuduj Robota!” to konkurs, w którym 
zadaniem małych konstruktorów będzie stworzenie wyjątkowego robota z klocków.  
W budowaniu można wykorzystać wszystkie posiadane w domu klocki konstrukcyjne, 
ale nie wolno zapomnieć o BLOCKACH! Nagrodami w konkursie będą zestawy z najnow-
szych kolekcji BLOCKÓW.
Akcja będzie promowana przez: Wydawnictwo Nowa Era i portal Mama Klub i portal  
MyMamy.pl

Wraz z BLOCKOWĄ ambasadorką – blogerką lifestyle Kinką (www.kinka.com.pl) stworzy-
liśmy filmy o charakterze poradnika dla rodziców, o tym, jak wykorzystać klocki w edu-
kacji dziecka – zarówno malucha, jak i dziecka szkolnego. W krótkim cyklu materiałów 
pokażemy, jak wykorzystać klocki w edukacji i jak zabawa klockami wpływa na rozwój 
dziecka. 
Patronat cyklu: Portal MyMamy.pl, CzasDzieci.pl, Wydawnictwo Nowa Era

TESTUJEMY BLOCKI 
Z KIDDOSTYLE

KONKURS – BLOCKI 
MASTER CHALLENGE 

BLOCKI FUN&EDU 
– FILMY O EDUKACJI 

PRZEZ ZABAWĘ 
KLOCKAMI
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Niedługo po premierze nowych kolekcji, na kanale AdamTV na YouTube, pojawi się  
unboxing oraz recenzja nowych zestawów BLOCKI MyFarm! Adam i jego tata Wojtek  
pokażą jak nowe BLOCKI sprawdzają się w zabawie. Adam.TV to jeden z polskich  
kanałów na dziecięcym YouTube, cieszących się największą popularnością wśród  
dzieciaków.

BLOCKI NA YOUTUBE 
CZYLI ADAMTV

CHARYTATYWNE 
ZAKOŃCZENIE ROKU 

– UKŁADAMY-POMAGAMY

BLOCKI kolejny raz angażują się w działalność charytatywną. W zeszłym roku nasza 
akcja Układamy-Pomagamy pozwoliła wesprzeć Fundację Spełnionych Marzeń kwotą 
ponad 8.000 PLN! Akcję promowali blogerzy i celebryci m.in. Szymon Majewski, Pascal 
Brodnicki oraz Kamil Baleja. 

Wesprzyj akcję dodając w grudniu, w mediach społecznościowych zdjęcie, przed-
stawiające proces układania klocków i oznacz je hasztagami #UkładamyPomagamy  
#KlockiBlocki #FundacjaSpełnionychMarzeń. Promuj akcję wśród klientów!  
Każde udostępnione i oznaczone zdjęcie to 5zł na rzecz fundacji!

pomagamy.klocki-blocki.pl

#UKŁADAMYPOMAGAMY

Listopad to kolejna edycja dobrze znanego wszystkim konkursu BLOCKI.TV. W tej edycji 
filmowego konkursu dorośli porozmawiają z dziećmi na temat Świętego Mikołaja.

Nagrodami od Mikołaja będą oczywiście zestawy klocków BLOCKÓW! 

Wszystkie filmy konkursowe zostaną opublikowane na naszym oficjalnym kanale Blocki.

TV na YouTube oraz na stronie internetowej www.blocki.tv.BLOCKI.TV 
„DZIECI WIEDZĄ LEPIEJ, 

CZYLI BLOCKOWE 
ROZMOWY O ŚWIĘTYM 

MIKOŁAJU”
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JAK POWSTAJĄ 
KLOCKI BLOCKI?

HOW IT’S 
MADE

Na naszym kanale YouTube Blocki.TV powstała dedykowana playlista „How it’s made - 
jak powstają klocki BLOCKI?”, prezentująca proces powstawania zestawów BLOCKÓW. 
To ciekawostka dla pasjonatów, rozrywka dla miłośników klocków i instruktaż dla tych, 
którzy wolą instrukcje w formie animacji. 

Na drugą połowę września planowana jest premiera nowej kolekcji BLOCKI MyFarm  
oraz kontynuacji naszej klasyki, czyli nowości z serii MyPolice, MyArmy, MyCity  
i MyFireBrigade. 

Wszystkie materiały promocyjne nowych zestawów będą przesyłane partnerom  
handlowym Blockowym mailingiem. 

NEW

PREMIERA KOLEKCJI 
– MYFARM I KLASYKI

Już w listopadzie na kanale YouTube Misia i ja na pojawi się historyjka filmowa,  
w której Michalina zaprezentuje całą nową kolekcję MyGirls. Misia i ja to jeden  
z najbardziej popularnych vlogowych kanałów rozrywkowych dla dzieci. PRZYJACIÓŁKI 

RZĄDZĄ NA KANALE 
MISIA I JA

W listopadzie nie można przegapić premiery najnowszej i długo wyczekiwanej kolekcji 
klocków BLOCKÓW dla dziewczynek – MyGirls! MyGirls to pierwsza kolekcja BLOCKÓW, 
w której najważniejsze są jej bohaterki – 6 zwariowanych przyjaciółek – Summer, April, 
Kim, Tina, Bella i Lara!

PREMIERA ROKU 
BLOCKI MYGIRLS!



 www.blocki.fun 
kontakt@blocki.fun

MEDIA PL AN
4 KWARTAŁ 2020

BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z BLOCKOWYMI NEWSAMI
 – ŚLEDŹ STRONĘ INTERNETOWĄ 
WWW.BLOCKI.FUN

ODBIERAJ NEWSLET TERY I POBIERAJ 
MATERIAŁY MARKETINGOWE. 

ZA AKTYWNE PROMOWANIE BLOCKÓW I WYNIKI 
SPRZEDAŻOWE PRZEWIDUJEMY BONUSY. 


