
 

 

 

FLIPPED STUDIO “SUCCESSFUL INNOVATOR” - NOVA 

Αρ. Έργου: 2020-1-LT01-KA227-ADU-094751 

 

 

 

Πηγή/-ές: https://www.ozone.bg/   

Δημιουργός καλής πρακτικής, χώρα: Ozone.bg – ιστοσελίδα ηλεκτρονικoύ εμπορίου με 

παιχνίδια, πολυμέσα και άλλα προϊόντα, Βουλγαρία.  

Τομέας: Παιχνίδια & Πολυμέσα 

Τύπος επιχείρησης/απασχόλησης: Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ιδιωτικός τομέας, 

Διαδικτυακό εμπόριο και πωλήσεις   

 

Επιτεύγματα στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα πριν από την πανδημία 

Το Ozone.bg είναι ένα βουλγαρικό ηλεκτρονικό κατάστημα που ειδικεύεται στην πώληση 

προϊόντων ψυχαγωγίας και αναψυχής. 

Από το 2008, το ηλεκτρονικό κατάστημα Ozone.bg ασχολείται με το δύσκολο έργο να 

ενθαρρύνει τους πελάτες του να αξιοποιήσουν στο έπακρο τον ελεύθερο χρόνο τους, 

ανεξάρτητα από το πώς προτιμούν να τον περάσουν. Στο ηλεκτρονικό κατάστημα οι πελάτες 

μπορούν να βρουν αμέτρητες επιλογές ψυχαγωγίας κατάλληλες για κάθε γούστο και ηλικία. 

Το Ozone.bg ιδρύθηκε το 2008 και μέχρι το 2013 επικεντρωνόταν κυρίως στην πώληση 

παιχνιδιών ηλεκτρονικών υπολογιστών και αξεσουάρ υπολογιστών. Έκτοτε, το κατάστημα 

προσφέρει και άλλα προϊόντα, όπως ηλεκτρονικά είδη, παζλ, παιχνίδια, βιβλία, ταινίες, 

αξεσουάρ υπολογιστών και ρούχα. 

https://www.ozone.bg/


 

 

Πηγή: https://pixabay.com 

Η εταιρεία είναι γνωστή ως ένας από τους μεγαλύτερους επενδυτές στα ηλεκτρονικά αθλήματα 

στη Βουλγαρία. Αν και δεν είναι εκδότρια, η εταιρεία συμμετέχει στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου της 

Σόφιας. 

Το 2014, το Ozone.bg συμμετείχε επίσης ως συνεργάτης σε μια πρωτοβουλία για την προώθηση 

της ανάγνωσης στα παιδιά της Βουλγαρίας. Η πρωτοβουλία Reader's Relay είχε ως στόχο να 

κεντρίσει το ενδιαφέρον των παιδιών μεταξύ 6 και 13 ετών για τη σύγχρονη παιδική λογοτεχνία 

και τα βιβλία που δεν βρίσκονται στις υποχρεωτικές σχολικές λίστες. 

Σήμερα, το Ozone.bg είναι το μεγαλύτερο και πιο δημοφιλές ηλεκτρονικό κατάστημα 

καταναλωτικών αγαθών στη Βουλγαρία, με εξαιρετικά μεγάλη γκάμα προϊόντων διαφόρων 

ειδών. Πολύ συχνά εδώ εμφανίζονται πρώτα τα πιο πρόσφατα βιβλία, ταινίες, παιχνίδια ή παζλ, 

με δυνατότητα προπαραγγελίας. 

Η ιστοσελίδα είναι εξαιρετικά ευχάριστη και εύκολη στη χρήση, ενώ οι συχνές εκστρατείες και 

οι προωθητικές ενέργειες, καθώς και η επαγγελματική συμπεριφορά και η ποιότητα των 

προϊόντων, έδωσαν στο Ozone.bg χιλιάδες ακόλουθους και πελάτες. 
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Οι προκλήσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας και καινοτόμες λύσεις για την 

αντιμετώπισή τους 

Όντας το μεγαλύτερο βουλγαρικό ηλεκτρονικό κατάστημα ψυχαγωγίας, αλλά και 

συνδημιουργός μιας εθνικής μάρκας παζλ («Black Sea Puzzles»), το Ozone.bg συνεργάζεται με 

μια ανεπίσημη ομάδα στο Facebook, που ονομάζεται «Puzzles Bulgaria». Η σελίδα στο Facebook 

δημιουργήθηκε για να συγκεντρώσει όλους τους λάτρεις του παζλ, να συλλέξει και να παρέχει 

ενδιαφέρουσες πληροφορίες σχετικά με τα παζλ και τα αξεσουάρ για αυτά. Προσπαθούν όχι 

μόνο να εμπνεύσουν όσους είναι ήδη στην ομάδα, αλλά και να προσκαλέσουν όλο και 

περισσότερους ανθρώπους να δοκιμάσουν αυτό το χόμπι που είναι το αγαπημένο πολλών 

ανθρώπων, μέσα από παιχνίδια, δημοσκοπήσεις, κριτικές και διαγωνισμούς.  

 

Πηγή: https://pixabay.com 

Ένας από τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς που διοργανώνει η Puzzles Bulgaria και ο οποίος 

υποστηρίζεται και χρηματοδοτείται από το Ozone.bg είναι το Puzzle mania – ένας ετήσιος 

διαγωνισμός γρήγορης επίλυσης παζλ. Το Puzzle mania ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2015, αρχικά 

με την υποστήριξη άλλων συνεργατών. Διοργανωνόταν συνήθως σε μια αίθουσα εκδηλώσεων,  
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όπου ομάδες των δύο ατόμων διαγωνίζονταν με τους αντιπάλους τους για το ποιος θα λύσει πιο 

γρήγορα ένα παζλ 1000 κομματιών. Οι νικητές έφευγαν με ένα χρηματικό έπαθλο ή άλλο 

βραβείο.  

Η εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης που κηρύχθηκε τον Μάρτιο του 2020 εξαιτίας της 

πανδημίας Covid-19 επηρέασε περισσότερο τον επιχειρηματικό τομέα, αλλά οδήγησε και στην 

άνθηση του διαδικτυακού εμπορίου. Τα μέτρα για καταπολέμηση της επιδημίας, που απαιτούν 

κοινωνική απομόνωση και αποφυγή των δημόσιων χώρων και του συνωστισμού, έχουν 

αναγκάσει πολλούς ανθρώπους να μείνουν στο σπίτι, γεγονός που οδήγησε σε μεγάλη αύξηση 

στην αναζήτηση ειδών ψυχαγωγίας και τρόπων για να γεμίσουν τον χρόνο τους με 

διασκεδαστικές και ευχάριστες δραστηριότητες. Έτσι, οι πωλήσεις του Ozone.bg ήταν καλύτερες 

από ποτέ. Παρόλα αυτά, συνέχισαν να αναζητούν καινοτόμους τρόπους να κρατήσουν τους 

πελάτες τους ικανοποιημένους και χαρούμενους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, μαζί με 

τους συνεργάτες του από την Puzzles Bulgaria, αποφάσισε να εργαστεί σκληρά και να οργανώσει 

το ετήσιο Puzzle mania 2020 διαδικτυακά, παρόλες τις προκλήσεις.  

Αν και πολλοί ήταν δύσπιστοι σχετικά με το πώς θα μπορούσε να οργανωθεί ένας διαγωνισμός 

παζλ σε διαδικτυακό περιβάλλον, περισσότερες από 300 ομάδες των δύο ατόμων γράφτηκαν 

για να λάβουν μέρος.  

Προϋποθέσεις καινοτομίας και επιτυχίας  

Για να διεξαχθεί ομαλά και με όσο το δυνατόν πιο μεγάλη επιτυχία ο διαγωνισμός παζλ, 

χρειάστηκαν σαφείς και ακριβείς οδηγίες και ένα σχέδιο δράσης. Αρχικά, η ανακοίνωση για τον 

διαγωνισμό διαδόθηκε στις ιστοσελίδες των διοργανωτών και στα προφίλ τους στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης. Λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος, ανακοινώθηκαν δύο ημερομηνίες με 

δύο αγώνες (ημιτελικοί) και οι δέκα πρώτες ομάδες από καθεμία από τους τέσσερις αγώνες 

προκρίθηκαν στους τελικούς την ακόλουθη εβδομάδα. 
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Η εγγραφή ήταν πολύ εύκολη. Κάθε ομάδα έπρεπε να αγοράσει ένα εισιτήριο συμμετοχής από 

την ιστοσελίδα του Ozone.bg, για μια συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα. Με αυτό, οι 

συμμετέχοντες εξασφάλισαν την είσοδό τους στην εικονική αίθουσα Zoom στην οποία διεξήχθη 

ο διαγωνισμός, καθώς και ένα παζλ, το οποίο τους στάλθηκε εκ των προτέρων, σφιχτά τυλιγμένο 

σε μαύρο χαρτί. Την ημέρα και την ώρα του διαγωνισμού, κάθε ομάδα έπρεπε να ενταχθεί στην 

πλατφόρμα Zoom από υπολογιστή ή τηλέφωνο με κάμερα, μικρόφωνο και σταθερή σύνδεση 

στο διαδίκτυο. Η προϋπόθεση ήταν η κάμερα να είναι εστιασμένη στο παζλ και στους 

συμμετέχοντες διαρκώς, και να μην διακόπτεται η σύνδεση σε καμία περίπτωση. Μόλις όλοι οι 

συμμετέχοντες σε κάθε ομάδα μαζεύονταν στην εικονική αίθουσα και μόλις οι διοργανωτές 

έδιναν το σήμα, κάθε ομάδα είχε 5 λεπτά να ξετυλίξει το κουτί του παζλ και να προετοιμαστεί 

για τη συναρμολόγηση του. Κάθε ομάδα έπρεπε να λύσει το ίδιο παζλ των 1000 κομματιών μέσα 

σε τέσσερις ώρες και οι ομάδες που το έκαναν πρώτες προκρίθηκαν στον τελικό. Στον τελικό, οι 

πρώτες ομάδες έλαβαν χρηματικά έπαθλα, καθώς και κουπόνια για αγορές στην ιστοσελίδα του 

Ozone.bg. 

 

 

 

https://pixabay.com/


 

 

Η πιλοτική διαδικτυακή έκδοση του Puzzle Μania 2020 είχε μεγάλη επιτυχία και ενέπνευσε τους 

διοργανωτές να επαναλάβουν την πρωτοβουλία και το 2021. Λόγω του τεράστιου 

ενδιαφέροντος για την εκδήλωση τον Ιούνιο του 2021, διοργανώθηκε δεύτερη τον Οκτώβριο.  

Εκτός από επιτυχημένη επιχειρηματική πρωτοβουλία (κάθε εισιτήριο συμμετοχής + παζλ 

κοστίζει περίπου 15 ευρώ), το Puzzle Mania έχει γίνει μια αγαπημένη και πολυαναμενόμενη 

εκδήλωση για μικρούς και μεγάλους που μοιράζονται την αγάπη για μια από τις πιο δημοφιλείς 

δραστηριότητες αναψυχής – την επίλυση παζλ. Μετά το τέλος της κατάστασης έκτακτης ανάγκης 

και την επιστροφή σε έναν κανονικό τρόπο ζωής, ο διαγωνισμός μπορεί να συνεχίσει να 

διεξάγεται διαδικτυακά, γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορούν να συμμετάσχουν άτομα από άλλες 

πόλεις της Βουλγαρίας ή ακόμη και από άλλες χώρες (Ρουμανία από τον Οκτώβριο 2021). 

Συμμετοχή εθελοντών  

Δεδομένου ότι ο διαγωνισμός διοργανώνεται στην πλατφόρμα Zoom με τη συμμετοχή 

εκατοντάδων ομάδων που θα πρέπει να παρακολουθούνται συνεχώς, υπάρχει ανάγκη ατόμων 

που να μπορούν να υποστηρίξουν τον οργανισμό από τεχνικής άποψης. Κατά τη διάρκεια των 

τελικών και των ημιτελικών υπάρχουν εθελοντές που φροντίζουν για την παρακολούθηση των 

διαδικτυακών αιθουσών και την τήρηση των κανόνων. 

 

Αυτή την ιστορία καλής πρακτικής ετοίμασε ο Οργανισμός Know and Can  

 

Ερωτήσεις αυτοαναστοχασμού 

 

1. Τι είδους δραστηριότητες αναψυχής ή ψυχαγωγίας θα μπορούσαν να υλοποιηθούν 

διαδικτυακά και με τη μορφή διαγωνισμού; Ποια εργαλεία/εξοπλισμός χρειάζονται 

για αυτό; 

2. Τι είδους πρωτοβουλίες θα μπορούσε να οργανώσει μια εταιρεία προκειμένου να 

εμπλακούν οι πελάτες της σε ψυχαγωγικές δραστηριότητες; 

 


