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Z A B AW K I W Y W I A D  –  Z A B A W K I  Z  P A S J Ą

BIZNES 
Z HUMOREM

Staramy się patrzeć na świat z optymizmem. Każdą transakcję 
okraszamy więc sporą porcją humoru! – zapewnia ekipa Zabawek 
z pasją. Właściciele sklepu, Aleksandra i Wojciech Bąkowscy, tłumaczą 
tę strategię i zapewniają, że e-maile do klientów nie muszą być 
bardzo poważne.

Chcemy, by zakupy u nas nie były 
nudne. Staramy się przypomnieć 
rodzicom, aby doświadczali,  
czym żyje ich dziecko.

W prowadzenie sklepu angażuje się cała rodzina. 
Z pasją, oczywiście.

fanpage’u na Facebooku, gdzie z Olą wygłu-
piamy się podczas prezentowania zabawek. 
Natomiast jeśli chodzi o kolejną markę, którą 
będziemy wprowadzać, wiele zależy od rela-
cji z nowym dystrybutorem zabawek. 

Postanowiliście połączyć biznes z humorem 
i przekazywaniem wartości. Możecie trochę 
o tym opowiedzieć?

A.B.: Chcemy, by zakupy u nas nie były nud-
ne, ale żeby klient z uśmiechem na twarzy 
oczekiwał paczki niesionej przez… Kacperka, 
czyli naszego ptaszka kuriera. Wiadomości 
wysyłane do klientów nie są u nas standardo-
we, lecz okraszone dużą dawką humoru. Do-
stajemy dużo maili od klientów, którym ten  
pomysł na komunikację bardzo się podoba. 
Jednocześnie oprócz humoru w przekaz sta-
ramy się wpleść wartości i przypomnieć ro-
dzicom, aby w stu procentach doświadczali, 
czym żyje ich dziecko. By mu towarzyszyli 
podczas zabaw i razem z nim się emocjono-
wali. U nas taki jest Wojtek, który występuje 
w internecie jako Tato z pasją.

Jak odkryliście w sobie pasję do zabawek?

Wojciech Bąkowski: Był 2012 r., gdy trafi-
liśmy na dwudniowe szkolenie ze sprzeda-
ży internetowej organizowane przez Allegro. 
Już pierwszego dnia stwierdziliśmy, że bę-
dziemy internetowymi sprzedawcami. W pla-
nach mieliśmy dzieci, więc pomyśleliśmy, 
że ta branża będzie nam bliska. Pierwsza in-
westycja opiewała na kilkaset złotych – wię-
cej nie mieliśmy. Z pasją zabraliśmy się 
za robienie zdjęć i wystawianie aukcji. Gdy 
po kilku dniach sprzedaliśmy pierwszą lal-
kę, do rana piliśmy szampana ze szczęścia. 
Do dziś bliźniaczka tej lalki siedzi na hono-
rowym fotelu w biurze.
 
Rozpoczęcie działalności było wielką niewia-
domą. Prawdziwym hardcorem był grudzień 
2012 r., gdy Ola leżała w szpitalu, bo lada 
chwila miała przyjść na świat nasza córecz-
ka, a ja sam pakowałem po około sto paczek 
dziennie. Gdy 18 grudnia urodziła się Pau-
linka, wyczerpany wyłączyłem aukcje i wcze-
śniej zakończyłem sprzedaż przedświąteczną. 
A na drugi dzień było jeszcze do wysłania 
ponad sto paczek! Trzy lata temu pomyśleli-
śmy o stworzeniu sklepu internetowego. I tak 
właśnie powstała marka Zabawki z pasją.

Co klient znajdzie w waszym sklepie?

Aleksandra Bąkowska: Staramy się, by za-
bawki były głównie kreatywne lub aktywne. 
Taka też jest nazwa naszej firmy (Kreatywni 

Aktywni). Kreatywne – to wszelkie zestawy 
do zabawy, w których dzieci same mogą de-
cydować, jak połączyć dane elementy, jaki 
wzór stworzyć, jak coś zbudować. To również 
gama zabawek drewnianych, które często 
są proste, ale maluchy je uwielbiają. Mamy 
również zabawki aktywizujące dzieci do ru-
chu, odciągające od telewizora i komputera. 
Coraz bardziej skupiamy się na markowych 
produktach. Czasami okazuje się, że niezbyt 
znana marka staje się u nas hitem.

Jaka jest wasza własna lista zabawkowych 
przebojów, powiedzmy pierwsza piątka?

A.B.: Od dwóch lat hitem w naszym sklepie 
są koraliki do prasowania. Polega na nakła-
daniu małych koralików na szablony i two-
rzeniu dowolnych wzorów. Bardzo dobrze, 
zwłaszcza w okresie świątecznym, sprzeda-
ją się zestawy małego lekarza oraz zestawy 
do ozdabiania paznokci holenderskiej mar-
ki SES Creative. Dużo sprzedajemy kolo-
rowanek wodnych Water Wow Melissa & 
Doug. Trzeba też wspomnieć o obrazkach 
piaskowych, które cieszą się u nas ogrom-
ną popularnością.

Jakie nowości macie w planach?

W.B.: Planujemy coraz większą aktywność 
w social mediach. Już tworzymy różne za-
bawkowe filmiki z udziałem naszych dzieci 
oraz prowadzimy transmisje live na naszym 

W rodzinny biznes od najmłodszych lat włą-
czyły się państwa córki. Jakie mają obowiązki?

W.B.: Córki pomagają nam w sferze mar-
ketingowej. Już kilka lat temu, gdy rozpo-
czynaliśmy działalność, Paulinka pozowała 
do zdjęć z zabawkami. Teraz, jak już dziew-
czynki podrosły, uczymy je stopniowo przed-
siębiorczości, choćby poprzez malowanie 
drewnianych serduszek, które w podzięko-
waniu wkładamy do paczek wyjątkowo mi-
łym klientom. Mają świadomość, że ich 

zaangażowanie w produkcję ma wpływ 
na pozyskanie nowych klientów.

Co jest najtrudniejsze, a co najprzyjemniejsze 
w zajmowaniu się branżą zabawkarską?

A.B.: Najprzyjemniejsze są maile klientów 
typu: „Jesteście super, nigdy nie spotkałam 
się z takim sklepem internetowym, będę was 
polecać znajomym”. Gdy czyta się coś takiego, 
człowiek czuje, że to, co robi, ma sens. Na-
tomiast najtrudniejsza w branży jest bardzo 
duża konkurencja i tym samym często do-
chodzi do bitwy cenowej. Marże nie są duże, 
więc staramy się w tej wojnie nie uczestni-
czyć. Przyjęliśmy strategię, że profesjonalną 
i szybką realizacją każdego zamówienia oraz 
humorem skradniemy serca rodziców.

Kto jeszcze pracuje w Zabawkach z pasją? 

W.B.: Na straży poprawności wysyłanych pa-
czek stoi Joanna. Dba, by wszystko śmigało 
jak w szwajcarskim zegarku. Oprócz posta-
ci rzeczywistych mamy w ekipie również 
pracowników wirtualnych. Jest Stefan, ma-
gazynier, z którym niejeden klient już się 
zaprzyjaźnił, czytając w mailach posprze-
dażowych, z jaką troską pakował on zama-
wianą zabawkę i ile serca w to wkładał. Jest 
również dziewczyna Stefana – Hela. Poznali 
się na Woodstocku i nie mogą bez siebie żyć, 
musieliśmy więc ją zatrudnić. Z Helą można 
o wszystkim porozmawiać na czacie na stro-
nie WWW naszego sklepu. Naszą wizytów-
ką jest Kacperek – ptaszek kurierski, który 
dzielnie roznosi paczki do dzieci. Klienci już 
w e-mailach dowiadują się, że to on osobiście 
dostarczy ich przesyłkę i faktycznie jest on 
przyczepiony do każdej paczki.
 
Jeśli ktoś chce się dowiedzieć więcej o naszej 
ekipie, to zapraszamy do zaglądnięcia 
do zakładki „O mnie” na stronie sklepu 
Zabawki z Pasją lub do zakupów i poczytania 
historyjek o tym, co się u nas dzieje podczas 
całego procesu pakowania paczek i wysyłki.
  
Rozmawiała Anna Orleańska
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