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One Two Fun, 
jedna, unikalna marka 
wszystkich kategorii zabawek

Materiały prasowe

One two fun
Poczuj sie jak dorosly!

W 2018 roku Auchan modernizuje dział zabawek. Tworzy jedną, 
unikalną markę wszystkich kategorii zabawek: One Two Fun. 
Oferowana w 12 krajach marka dostępna jest wyłącznie w naszych sklepach. 
One Two Fun zawiera wszystkie wartości Auchan i odpowiada na najnowsze 
trendy w segmencie zabawek.

ponad 500 

artykułów  
w 2018 roku,

Ambitna  
marka,

Kolorowy  
design, do wszystkich rodzajów zabaw 

w każdym wieku!

poprzez którą chcemy uczynić Auchan 
liderem w kategorii zabawek wśród 

dystrybutorów spożywczych!

który zachwyci  
i dzieci i dorosłych!



One Two Fun  Materiały prasowe

Najmłodsi (0-36 miesięcy) Dzieci (3-12 lat) Młodzież  (powyżej 12 lat)

One Two Fun oferuje wskazówki 
dotyczące wyboru oraz elementy 
dające pewność rodzicom, którzy 
na tym etapie sami podejmują 
decyzje o wyborze zabawki.

One Two Fun pobudza dziecięcą 
wyobraźnię i stanowi inspirację
do świetnej zabawy!

One Two Fun mówi językiem młodego
pokolenia, stąd oferta techno!

Dzieci  chcą się bawić, odnajdywać
wartości poprzez zabawę, szukają urozmaicenia i chwil zachwytu!  

Rodzice  chcą sprawiać swoim pociechom przyjemność, 
patrzeć, jak rosną i rozwijają się dzięki wysokiej jakości zabawkom w atrakcyjnej cenie!

Przełamujemy stereotypy: 3 główne kategorie wiekowe! 

Nawiązując do współczesnych trendów i wsłuchując się w oczekiwania dzieci oraz 
rodziców, podzieliliśmy One Two Fun na trzy części utworzone zgodnie z kryteriami 
współczesnego stylu życia i zwyczajów zakupowych.
Uniwersalne i nowoczesne podejście skłoniło nas do odejścia od podziału na zabawki dla 
dziewczynek i chłopców oraz oparciu go o różne etapy poznawania otaczającego świata.

Nowe doświadczenia klienta: 7 obszarów poznawania świata i zabawy!

Z One Two Fun rodzice i dzieci z łatwością serfują po 7 obszarach zabawy: każdy segment 
ma swoje zalety i swój własny świat stymulący wyobraźnię.

One Two Fun tworzy nową, czytelną segmentację według kryteriów, które ułatwiają 
poznawanie świata i rozwój dzieci uwzględniając ich wiek i ulubione zajęcia.

Poczuj sie jak dorosly!

Poczuj się
 jak dorosły!
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Zagrajmy
 razem!
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Rozbaw
 najmłodszych!

Witaj
 Artysto!
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Zbuduj
 swój świat!
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Wymyślaj
 historie!
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Mierz
 wysoko!
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 Kilka przykladów zabawek One Two Fun

Lalka Love to style, którą można przebierać 
pozwala odkrywać radość z dobierania 
garderoby: przymierzania, ubierania, 
przebierania, dobierania strojów...

Ma jolie poupée
Avec ses tenues interchangeables, la poupée Love to style permet de 
découvrir les joies du dressing : essayer, s’habiller, se changer, s’apprêter… 
Cette jolie poupée aux cheveux longs et aux yeux brillants a accès à une 
garderobe de choix : des tenues exclusivement conçues par les designers 
de la marque de vêtements In Extenso. Autant de manières de goûter et 
de s’inventer des moments de la vie des grands.

Imitation et rôles 
Poupée / à partir de 6 ans

6+

L'établi du bricoleur

3+
Des marteaux, des tournevis, une scie, une perceuse électrique... Avec ses 
84 accessoires, cet établi offre tous les outils indispensables pour aider 
les petits bricoleurs à s’épanouir tout en développant leur sens pratique 
en toute sécurité ! Une fois plié dans sa valisette, l’établi se transporte 
facilement, et partout !

Imitation et rôles
Imitation 
à partir de 3 ans

Młotki, śrubokręty, piła, wiertarka elektryczna...
Składający się z 84 elementów warsztat zawiera 
wszystkie niezbędne narzędzia w małej walizeczce.

Le camion de pompier

Policier, ambulancier, ou encore pompier : que ce soit avec la lance à 
incendie du camion de pompier pouvant projeter de l’eau ou la sirène 
rouge clignotante de l’ambulance, les histoires uniques de chaque enfant 
prennent vie, les projetant, le temps d’un jeu, dans le rôle du héros !

Imaginaire et histoires
Environnement
à partir de 3 ans

3+
Policjant, kierowca karetki pogotowia, a może strażak: 
z sikającym wodą wężem strażackim lub czerwoną, 
migającą syreną ambulansu niezliczone historie, w których 
główną rolę gra Twoje dziecko będą jak prawdziwe!

Mon cabriolet glamour

Au volant de son coupé-cabriolet ultra tendance, la poupée ultra tendance 
roule vers de nouvelles aventures ! Mon cabriolet glamour, ce sont deux 
jouets en un qui permettent de doubler les possibilités de jeu et d’inventer 
encore plus d’histoires : une voiture cabriolet rose aux lignes raffinées, et 
une poupée fashion aux longs cheveux blonds. Après avoir garé sa voiture 
et détaché sa ceinture, une autre vie l’attend, avec d’autres histoires à 
imaginer !Imaginaire et histoires

Environnement
à partir de 3 ans

5+
Za kierownicą supermodnego kabrioletu, 
supermodna lalka zmierza ku nowej 
przygodzie! Różowy kabriolet o eleganckiej linii 
i stylowa lalka z długimi blond włosami.

Warsztat majsterkowicza

Mój kabriolet glamour

Moja urocza lalka

Wóz strazacki



 Kilka przykladów zabawek One Two Fun

To więcej niż zabawka, Leo to najlepszy przyjaciel 
najmłodszych: grająca maskotka z lampką nocną 
towarzyszy im od zaśnięcia do przebudzenia zarówno 
przez całą noc, jak i podczas krótkiej drzemki. 

Modelina pozwala dzieciom odkrywać radość 
samodzielnego tworzenia nowych przedmiotów. 
Do tego modelina posiada jeszcze jedną 
zaskakującą cechę: po wypieczeniu staje się 
twarda i wodoodporna! 

Léo, ma veilleuse musicale

0+
Plus qu’un jouet, Léo est le complice des tout-petits : doudou musical 
et veilleuse, il les accompagne, du coucher au réveil, des courtes siestes 
aux longues nuits de sommeil. Avec sa présence rassurante, Léo a toute 
la douceur et le réconfort d’une peluche. Sa fonction veilleuse, qui offre 
quatre choix de couleurs, tamise la pièce d’une lumière apaisante, pendant 
que ses trois mélodies bercent bébé, créant la musique de ses plus beaux 
rêves ...

Baby
Peluches
à partir de la naissance

Zadaniem każdej z uroczych, kolorowych żabek jest 
złapanie jak największej liczby kulek: wygrywa ten, kto 
zbierze ich najwięcej! Stymulująca i ponadczasowa gra 
doskonale sprawdza się przy wspólnej zabawie. Można 
grać w nią we dwoje, troje lub czworo; zapewnia chwile 
doskonałej zabawy dla całej rodziny.
 

Glodne zabki

Crazy Dough: Piekarnia

Leo, grajaca lampka nocna


