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Обърнато учебно студио „Успешен иноватор“ - NOVA 
№ 2020-1-LT01-KA227-ADU-094751 

 

Пъзел мания – Изиграй скуката 

 

Произход на добрата практика: Ozone.bg – уебсайт за онлайн търговия с игри, 
мултимедия и стоки, България.  

Сектор: Игри и мултимедия  

Вид бизнес: Частен сектор, Онлайн търговия и продажби   

 

Постижения в културния и творчески сектор преди пандемията  

Ozone.bg е български онлайн 
магазин, специализиран в 
продажбата на продукти за 
развлечение и свободно 
време. 

От 2008 г. насам онлайн 
магазинът Ozone.bg се е 
посветил на нелеката задача 
да стимулира своите клиенти 
да извлекат най-доброто от 
свободните моменти, 
независимо как предпочитат 
да ги прекарат. В онлайн 
магазина човек може да 
намери безброй възможности за забавление, подходящи за всеки вкус и възраст. 

Ozone.bg започва своето съществуване през 2008 г., като до 2013 г. се фокусира основно 
върху продажбата на компютърни игри и аксесоари за тях. Оттогава сайтът предлага и други 
продукти, включително електроника, пъзели, играчки, книги, филми, компютърни 
аксесоари и дрехи. 

Снимка: https://pixabay.com 
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Компанията е известна като един от най-големите инвеститори в електронните спортове в 
България. Въпреки че не е издател, Озон традиционно участва в Софийския международен 
панаир на книгата. 

През 2014 г. Ozone.bg участва и като партньор в инициатива за насърчаване на четенето 
сред българските деца. Инициативата "Читателска щафета" има за цел да събуди интереса 
на децата на възраст между 6 и 13 години към съвременната детска литература и книгите 
извън задължителните училищни списъци. 

В момента Ozone.bg е най-големият и популярен онлайн магазин за потребителски стоки, с 
изключително широка гама от продукти от различен вид. Много често най-новите книги, 
филми, игри или пъзели се появяват първо там, с възможност за предварителна поръчка. 

Уебсайтът е изключително приятен и лесен за използване, а редовните кампании и 
промоции, както и професионалното отношение и качеството на продуктите, спечелиха на 
Ozone.bg хиляди последователи и клиенти.  

Предизвикателства по време на пандемията и иновативни решения за 
преодоляването им  

Като най-големия български онлайн магазин за забавления и съавтор на национална марка 
пъзели (Black sea puzzles), Ozone.bg естествено стана партньор на неофициална група във 
Facebook, наречена Puzzles Bulgaria. Фейсбук страницата е създадена, за да обединява 
всички любители на пъзелите, да събира и предоставя всякаква интересна информация, 
свързана с пъзелите и аксесоарите за тях. Опитват се не само да вдъхновяват тези, които 
вече са почитатели, но и да приканват все повече хора да опитат това любимо на много 
хора хоби, чрез много игри, анкети, ревюта и конкурси.  

 
Снимка: https://pixabay.com 

https://pixabay.com/
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Едно от най-големите състезания, организирани от Пъзели България, подкрепено и 
финансирано от Ozone.bg, е Пъзел мания - състезание за бързо редене на пъзели, което се 
организира ежегодно. Пъзел мания стартира през декември 2015 г., като първоначално е 
подкрепено от други партньори. Обикновено се организира в зала за събития, където 
отбори от по двама души се състезават със своите съперници кой най-бързо ще подреди 
пъзел от 1000 части и ще си тръгне с парична или предметна награда.  

Обявеното през март 2020 г. извънредно положение в страната поради световната 
пандемия от Ковид-19 засегна най-много бизнес сектора, но доведе и до разцвет на онлайн 
търговията. Противоепидемичните мерки, изискващи социална изолация и избягване на 
обществени места и струпване на хора, принудиха много хора да си останат у дома, което 
доведе и до бум в търсенето на всякакви развлечения и начини за запълване на времето, 
прекарано у дома, със забавни и атрактивни дейности. И така, бизнесът на Ozone.bg беше 
по-добър от всякога. Но те продължават да търсят иновативни начини да направят 
клиентите си щастливи, ангажирани и забавляващи се. Ето защо заедно с партньорите си от 
Пъзели България решават да работят усилено и да организират ежегодната онлайн Пъзел 
мания 2020 въпреки всички предизвикателства.  

Въпреки че някои хора са скептично настроени към това как може да се организира 
състезание по пъзели в онлайн среда, повече от 300 отбора от по двама души се записват 
за участие в него. 

 Условия за иновативност и успех  

За да може състезанието да се проведе безпроблемно и по най-успешния възможен начин, 
са необходими ясни и точни инструкции и план за действие. За начало, новини за 
състезанието бяха разпространени на уебсайтовете на организаторите и техните профили 
в социалните мрежи. Поради големия интерес, бяха обявени две дати с по две състезания 
(полуфинал) и първите 10 отбора от всяко от 4те състезания, се класираха за финала 
следващата седмица. 



 

4 
 

 
Снимка: https://pixabay.com 

Записването за участие беше много лесно. Всеки отбор трябваше да закупи билет за участие 
от сайта на Ozone.bg, валиден за точно определена дата и час. С него участниците си 
осигуряваха вход за виртуалната стая, в която ще се провежда състезанието, както и 1 брой 
пъзел, който им беше изпращан предварително, плътно опакован в черно фолио. В деня и 
съответния час на състезанията, всеки отбор трябваше да се включи в платформата Zoom 
от компютър или телефон разполагащ с камера, микрофон и стабилна интернет връзка. 
Условието бе камерата да е насочена към пъзела и участниците през цялото време, както и 
връзката да не прекъсва по никакъв повод. Когато всички участници  в съответната група 
бяха вече във виртуалната стая, след сигнал от квесторите, всеки отбор имаше 5 минути, за 
да разпечата пъзела и да се подготви за редене. Всяка група трябваше да реди един и същ 
пъзел от 1000 части в рамките на 4 астрономически часа. На финалното състезаниe най-
добрите отбори получиха парични награди, както и ваучери за пазаруване в сайта на 
Ozone.bg.  

Пилотното онлайн издание на Пъзел мания 2020 имаше голям успех и вдъхнови 
организаторите да повторят инициативата и през 2021 г. Поради огромния интерес към 
събитието през април 2021 г. беше организирано второ такова през октомври.  

Освен успешна бизнес инициатива (всеки билет за участие + пъзел струва около 15 евро), 
Пъзел мания се превърна в любимо и дългоочаквано събитие за млади и стари, които 
споделят любовта си към едно от най-популярните занимания за свободното време - 
реденето на пъзели. След края на извънредното положение и връщането към нормалния 
начин на живот състезанието може да продължи да се провежда и онлайн, защото по този 
начин в него могат да се включат участници от други градове в България и дори от други 
държави (Румъния от октомври 2021 г.). 

https://pixabay.com/


 

5 
 

Ангажиране на доброволци  

Тъй като състезанието се организира в платформата Zoom с участието на стотици отбори, 
които трябва да бъдат постоянно наблюдавани, има нужда от хора, които могат да 
подпомогнат организацията от тази техническа гледна точка. По време на финалите и 
полуфиналите има доброволци, които се грижат за наблюдението на онлайн стаите и 
спазването на правилата. 

Източници: https://www.ozone.bg/   

 

Въпроси за размисъл: 

1. Какви дейности за отдих или развлечение могат да се осъществят онлайн и под 
формата на съзтезание? Какви инструменти/оборудване са необходими за това? 

2. Какви инициативи би могла да организира една компания, за да ангажира 
клиентите си в развлекателни дейности? 

  

Тази добра практика е подготвена от Сдружение „Знам и Мога“.  

https://www.ozone.bg/

