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APVERSTOJI STUDIJA „SĖKMINGAS NOVATORIUS” - NOVA 

Projekto Nr. 2020-1-LT01-KA227-ADU-094751 

 

Dėlionių manija – pergudraukite nuobodulį 

 

Gerosios praktikos kūrėjas, šalis: Ozone.bg – internetinės prekybos žaidimais, multimedija 

ir kitomis prekėmis svetainė, Bulgarija  

Sektorius: Žaidimai ir multimedija  

Verslo / darbo tipas: Ltd. (Limited) įmonė, privatus sektorius, internetinė prekyba ir pardavimai 

 

Pasiekimai kultūros ir kūrybos sektoriuje (KKS) iki pandemijos  

Ozone.bg yra Bulgarijos 

internetinė parduotuvė, kurios 

specializacija yra prekyba 

pramogų ir laisvalaikio 

prekėmis. 

Nuo 2008 m. internetinė 

parduotuvė Ozone.bg atsidavė 

sudėtingam uždaviniui – 

paskatinti savo klientus 

išnaudoti visas laisvalaikio 

akimirkas, nepaisant to, kaip 

labiausiai mėgsta jas leisti. 

Internetinėje parduotuvėje 

žmogus gali rasti begalę 

pramogų variantų, tinkančių kiekvieno skoniui ir amžiui. 

Ozone.bg savo veiklą pradėjo 2008 metais ir iki 2013 metų daugiausia dėmesio skyrė 

kompiuterinių žaidimų ir jiems skirtų priedų pardavimui. Nuo tada svetainėje buvo siūlomi ir kiti 

produktai, įskaitant elektroniką, galvosūkius, žaislus, knygas, filmus, kompiuterių priedus ir 

drabužius. 

Nuotraukos šaltinis: https://pixabay.com 
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Bendrovė žinoma kaip viena didžiausių investuotojų į elektroninį sportą Bulgarijoje. Nors 

bendrovė yra ne leidykla, „Ozone“ tradiciškai dalyvauja tarptautinėje Sofijos knygų mugėje. 

2014 m. Ozone.bg taip pat dalyvavo iniciatyvoje, skatinančioje Bulgarijos vaikų skaitymą. 

Iniciatyva „Skaitytojų estafetė“ skirta sudominti vaikus nuo šešerių iki 13 metų šiuolaikine vaikų 

literatūra ir knygomis, nepatenkančiomis į privalomųjų knygų sąrašus mokyklose. 

Šiuo metu Ozone.bg yra didžiausia ir populiariausia plataus vartojimo prekių internetinė 

parduotuvė, turinti itin platų įvairių rūšių prekių asortimentą. Labai dažnai ten pirmiausia 

pasirodo naujausios knygos, filmai, žaidimai ar galvosūkiai, kuriuos galima užsisakyti iš anksto. 

Svetaine itin malonu ir paprasta naudotis, o nuolatinės kampanijos ir akcijos bei profesionalus 

požiūris ir gaminių kokybė pritraukė Ozone.bg tūkstančius sekėjų ir klientų. 

Iššūkiai, kilę pandemijos metu, bei novatoriški sprendimo būdai, skirti šiems 

iššūkiams įveikti   

Ozone.bg, būdama didžiausia Bulgarijos internetine pramogų parduotuve ir viena iš nacionalinio 

dėlionių („Juodosios jūros dėlionių“) prekės ženklo kūrėjų, natūraliai tapo neoficialios „Facebook“ 

grupės „Puzzles Bulgaria“ partneriu. „Facebook“ puslapis buvo sukurtas siekiant suburti visus 

dėlionių mylėtojus, rinkti ir pateikti jiems įdomią informaciją, susijusią su dėlionėmis ir jų priedais. 

Jie stengiasi ne tik įkvėpti tuos, kurie jau yra prisijungę, bet ir pakviesti vis daugiau žmonių 

išbandyti šį daugelio mėgstamą hobį per daugybę žaidimų, apklausų, apžvalgų ir konkursų. 

 

Nuotraukos šaltinis: https://pixabay.com 

Vienas didžiausių konkursų, organizuojamas „Puzzles Bulgaria”, remiamas ir finansuojamas 

Ozone.bg, yra dėlionių manija – kasmet organizuojamas greito dėlionių sprendimo konkursas. 

Dėlionių manija prasidėjo 2015 m. gruodį, iš pradžių ją palaikė kiti partneriai. Paprastai ji būdavo 

organizuojama renginių salėje, kur dviejų žmonių komandos varžosi su varžovais, kas greičiausiai 

sudėlios 1000 vienetų dėlionę ir išeis su piniginiu ar daiktiniu prizu. 

https://pixabay.com/
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Nacionalinė nepaprastoji padėtis, paskelbta dėl pasaulinės Covid-19 pandemijos 2020 m. kovą, 

labiausiai paveikė verslo sektorių, bet paskatino ir internetinės prekybos suklestėjimą. Anti-

epideminės priemonės, reikalaujančios socialinės izoliacijos, vengti viešųjų vietų ir grūsties, 

privertė daug žmonių likti namuose, o tai taip pat paskatino ieškoti įvairiausių pramogų ir būdų, 

kaip linksmai ir patraukliai praleisti laiką namuose. Taigi, Ozone.bg verslas vystėsi geriau nei bet 

kada. Tačiau jie ir toliau ieškojo novatoriškų būdų, kaip padaryti savo klientus laimingus, 

įsitraukusius ir pramogaujančius. Štai kodėl kartu su savo partneriais iš „Puzzles Bulgaria” jie 

nusprendė sunkiai dirbti ir, nepaisant visų iššūkių, surengti kasmetinę „Dėlionių maniją 2020” 

internetu.  

Nors daugelis žmonių skeptiškai vertino, kaip galima surengti dėlionių konkursą internetinėje 

aplinkoje, jame užsiregistravo daugiau nei 300 komandų po du žmones. 

Sąlygos novatoriškumui ir sėkmei  

Kad dėlionių konkursas vyktų sklandžiai ir kuo sėkmingiau, reikėjo aiškių ir tikslių nurodymų bei 

veiksmų plano. Pradedantiesiems naujienos apie konkursą buvo paskleistos organizatorių 

interneto svetainėse ir socialinių tinklų profiliuose. Dėl didelio susidomėjimo buvo paskelbtos dvi 

datos su dviem konkursais (pusfinaliai) ir po 10 pirmaujančių komandų iš 4 varžybų pateko į finalą 

kitai savaitei. 

 

Nuotraukos šaltinis: https://pixabay.com 

Prisiregistruoti buvo labai paprasta. Kiekviena komanda turėjo nusipirkti bilietą dalyvauti 

Ozone.bg svetainėje, galiojantį tam tikrai datai ir laikui. Juo dalyviai užsitikrino įėjimą į virtualų 

„Zoom” kambarį, kuriame vyko varžybos, bei 1 dėlionę, kuri jiems buvo išsiųsta iš anksto, tvirtai 

suvyniota į juodą foliją. Varžybų dieną ir numatytą laiką kiekviena komanda turėjo prisijungti prie 

„Zoom” platformos per kompiuterį ar telefoną su kamera, mikrofonu ir stabiliu interneto ryšiu. 

Sąlyga buvo tokia, kad kamera visą laiką būtų sufokusuota į dėlionę ir dalyvius, o ryšys nenutrūktų 

https://pixabay.com/


 

4 
 

jokiu atveju. Kai visi atitinkamos grupės dalyviai jau buvo virtualiame kambaryje, gavus 

organizatorių signalą, kiekviena komanda turėjo 5 minutes išvynioti dėlionę ir pasiruošti. 

Kiekviena grupė turėjo sudėlioti tą pačią 1000 dalių dėlionę per 4 astronomines valandas ir 

pirmosios geriausios komandos pateko į finalą. Finalinėse varžybose geriausios komandos gavo 

piniginius prizus, taip pat čekius apsipirkti Ozone.bg svetainėje. 

Pilotinė internetinė „Dėlionių manija 2020” veikla buvo labai sėkminga ir įkvėpė organizatorius 

iniciatyvą pakartoti ir 2021 m. Dėl didžiulio susidomėjimo 2021-ųjų birželį vykusiu renginiu, spalio 

mėnesį buvo surengtas antrasis. 

Be sėkmingos verslo iniciatyvos (kiekvienas bilietas už dalyvavimą + dėlionė kainuoja apie 15 

eurų), dėlionių manija taip pat tapo mėgstamu ir laukiamu renginiu jauniems ir vyresniems, kurie 

dalijasi meile vienai populiariausių laisvalaikio veiklų – dėlionėms. Pasibaigus nepaprastajai 

situacijai ir grįžus prie įprasto gyvenimo būdo, konkursas ir toliau gali vykti ir internetu, nes tokiu 

būdu jame gali dalyvauti dalyviai iš kitų Bulgarijos miestų ir net kitų šalių (pavyzdžiui, Rumunija 

prisijungė nuo 2021 m. spalio mėn.). 

Savanorių įsitraukimas 

Kadangi konkursas organizuojamas „Zoom“ platformoje, dalyvaujant šimtams komandų, kurias 

reikia nuolat stebėti, reikia ir žmonių, galinčių palaikyti organizaciją šiuo techniniu aspektu. Finalų 

ir pusfinalių metu dalyvauja savanoriai, kurie rūpinasi internetinių kambarių stebėjimu ir taisyklių 

laikymusi. 

 

Šaltinis: https://www.ozone.bg/   

 

Klausimai savianalizei 

 

1. Kokią laisvalaikio ar pramoginę veiklą taip pat būtų galima įgyvendinti internetu ir 

konkurso forma? Kokių įrankių/įrangos tam reikia? 

2. Kokias iniciatyvas galėtų organizuoti įmonė, siekdama įtraukti savo klientus į pramoginę 

veiklą? 

 

Šią gerosios praktikos istoriją parengė Know and Can Association. 

https://www.ozone.bg/

