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Puzzle mania– depășește plictiseala 

 

Sursă(e): https://www.ozone.bg/   

Creator al bunei practici, țară: Ozone.bg – site web pentru comerț online cu jocuri, 

multimedia și mărfuri, Bulgaria.  

Sector: Jocuri & Multimedia  

Tipul afacerii / ocupație: Companie Ltd., Sector privat, Comerț și vânzări online 

 

Realizări în CCS înainte de pandemie  

Ozone.bg este un magazin online din Bulgaria specializat în vânzarea de produse de divertisment 

și agrement. 

Din 2008, magazinul online Ozone.bg s-a dedicat sarcinii dificile de a-și stimula clienții să profite 

la maximum de momentele de timp liber, indiferent de cum preferă să le petreacă. În magazinul 

online o persoană poate găsi nenumărate opțiuni de divertisment potrivite pentru fiecare gust și 

vârstă. 

Ozone.bg și-a început existența în 2008, iar până în 2013 s-a concentrat în principal pe vânzarea 

de jocuri pe calculator și accesorii pentru acestea. De atunci, site-ul a oferit și alte produse, 

inclusiv electronice, puzzle-uri, jucării, cărți, filme, accesorii pentru computer și îmbrăcăminte. 

https://www.ozone.bg/


 

 

Sursa: https://pixabay.com 

Compania este cunoscută drept unul dintre cei mai mari investitori în e-sporturi din Bulgaria. Deși 

nu este un editor, Ozone a participat în mod tradițional la Târgul Internațional de Carte de la 

Sofia. 

În 2014, Ozone.bg a participat și ca partener la o inițiativă de promovare a lecturii în rândul 

copiilor bulgari. Inițiativa Ștafeta cititorului își propune să stârnească interesul copiilor cu vârste 

cuprinse între șase și 13 ani pentru literatura contemporană pentru copii și cărțile din afara 

listelor școlilor obligatorii. 

In prezent Ozone.bg este cel mai mare și cel mai popular magazin online de bunuri de larg 

consum, cu o gama extrem de variată de produse de diverse feluri. Foarte des cele mai recente 

cărți, filme, jocuri sau puzzle-uri apar primele acolo, cu posibilitatea de pre-comanda. 

Site-ul este extrem de plăcut și ușor de utilizat, iar campaniile și promoțiile periodice, precum și 

atitudinea profesională și calitatea produselor, au câștigat pe Ozone.bg mii de urmăritori și 

clienți.  

 

 

https://pixabay.com/


 

Provocări întâmpinate în timpul Pandemiei și soluții inovatoare pentru a le depăși 

Fiind cel mai mare magazin de divertisment online din Bulgaria și, de asemenea, co-creator al 

unei mărci naționale de puzzle-uri (puzzle-uri de la Marea Neagră), Ozone.bg a devenit în mod 

natural partenerul unui grup neoficial de Facebook, numit Puzzles Bulgaria. Pagina de Facebook 

a fost creată pentru a reuni toți iubitorii de puzzle-uri, pentru a colecta și furniza orice informații 

interesante legate de puzzle-uri și accesorii pentru ei. Ei încearcă nu doar să-i inspire pe cei care 

sunt deja la coadă, ci și să invite din ce în ce mai mulți oameni să încerce acest hobby favorit 

pentru mulți oameni, prin multe jocuri, sondaje, recenzii și competiții.  

 

Sursa: https://pixabay.com 

Una dintre cele mai mari competiții, organizată de Puzzles Bulgaria, susținută și finanțată de 

Ozone.bg este Puzzle mania – un concurs de rezolvare rapidă a puzzle-urilor, organizat anual. 

Puzzle mania a început în decembrie 2015, susținut inițial de alți parteneri. De obicei, era 

organizat într-o sală de evenimente în care echipe de două persoane concurează cu rivalii lor 

pentru a vedea cine va fi cel mai rapid în rezolvarea unui puzzle de 1000 de piese și va pleca cu 

un premiu în numerar sau obiect. 

Starea națională de urgență declarată din cauza pandemiei mondiale de Covid-19, declarată în 

martie 2020, a afectat cel mai mult sectorul de afaceri, dar a dus și la înflorirea comerțului online. 

Măsurile antiepidemice care necesită izolarea socială și evitarea locurilor publice și aglomerației 

https://pixabay.com/


 

au forțat mulți oameni să rămână acasă, ceea ce a dus și la un boom în căutarea tuturor tipurilor 

de distracție și modalități de a umple timpul petrecut acasă cu distracție și activități atractive. 

Deci, afacerea Ozone.bg a fost mai bună ca niciodată. Dar au continuat să caute modalități 

inovatoare de a-și face clienții fericiți, implicați și distrați. Acesta este motivul pentru care, 

împreună cu partenerii lor de la Puzzles Bulgaria, au decis să muncească din greu și să organizeze 

online Puzzle mania 2020, în ciuda tuturor provocărilor.  

Deși mulți oameni au fost sceptici cu privire la modul în care o competiție de puzzle poate fi 

organizată într-un mediu online, peste 300 de echipe de două persoane s-au înscris pentru a 

participa.   

Condiții pentru inovație și succes  

Pentru ca competiția de puzzle să se desfășoare fără probleme și în cel mai de succes mod posibil, 

au fost necesare instrucțiuni clare și precise și un plan de acțiune. Pentru început, știrile despre 

competiție au fost răspândite pe site-urile organizatorilor și pe profilurile lor de socializare. 

Datorită interesului mare, au fost anunțate două date cu două competiții (semifinale) și primele 

10 echipe din fiecare dintre cele 4 competiții s-au calificat în finală în săptămâna următoare. 

 

Sursa: https://pixabay.com 
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Înscrierea a fost foarte ușoară. Fiecare echipă trebuia să cumpere un bilet de participare de pe 

site-ul Ozone.bg, valabil pentru o anumită dată și oră. Cu acesta, participanții și-au asigurat o 

intrare în camera virtuală Zoom în care s-a desfășurat competiția, precum și 1 puzzle, care le-a 

fost trimis în prealabil, strâns învelit în folie neagră. În ziua și ora competiției, fiecare echipă 

trebuia să se alăture platformei Zoom de pe un computer sau telefon cu cameră, microfon și 

conexiune stabilă la internet. Condiția era ca camera să fie focalizată pe puzzle și pe participanți 

în orice moment și ca conexiunea să nu fie întreruptă în nicio ocazie. Când toți participanții din 

grupa respectivă se aflau deja în sala virtuală, după un semnal de la organizatori, fiecare echipă 

a avut la dispoziție 5 minute pentru a desface puzzle-ul și pentru a se pregăti de aranjament. 

Fiecare grupă a trebuit să rezolve același puzzle de 1000 de piese în 4 ore astronomice și primele 

cele mai bune echipe s-au calificat în finală. La competiția finală, cele mai bune echipe au primit 

premii în bani, precum și vouchere pentru cumpărături pe site-ul Ozone.bg.  

Ediția pilot online a Puzzle mania 2020 a fost un mare succes și i-a inspirat pe organizatori să 

repete inițiativa și în 2021. Datorită interesului uriaș pentru evenimentul din iunie 2021, un al 

doilea a fost organizat în octombrie. 

Pe lângă o inițiativă de afaceri de succes (fiecare bilet de participare + puzzle costă aproximativ 

15 euro), Puzzle Mania a devenit un eveniment preferat și mult așteptat de tineri și bătrâni care 

își împărtășesc dragostea pentru una dintre cele mai populare activități de agrement – rezolvarea 

puzzle-urilor. După încetarea stării de urgență și revenirea la un mod normal de viață, competiția 

poate continua să se desfășoare și online, deoarece în acest fel pot fi prezenți și participanți din 

alte orașe din Bulgaria și chiar din alte țări (România începând cu octombrie 2021). 

Implicarea voluntarilor  

Întrucât concursul este organizat pe platforma Zoom cu participarea a sute de echipe care ar 

trebui monitorizate constant, este nevoie de oameni care să susțină organizația din acest punct 

de vedere tehnic. În finale și semifinale sunt voluntari care se ocupă de monitorizarea sălilor 

online și de respectarea regulilor. 

 

Această poveste de bună practică este pregătită de Asociația Know and Can  

 

Întrebări de auto-reflecție 

 

1. Ce fel de activități de agrement sau de divertisment ar putea fi implementate și online 

și sub formă de concurs? Ce instrumente/echipamente sunt necesare pentru asta? 



 

2. Ce fel de inițiative ar putea organiza o companie pentru a-și angaja clienții în activități 

de divertisment? 

 


