
Masa nowych możliwości!



Wyspecjalizowana fabryka z prawie 

90-letnim doświadczeniem w produkcji: 
- farb

- plasteliny

- modeliny

- masy plastycznej

Własne laboratorium:
- Kontrola jakości

- Każdy produkt jest starannie

testowany przez naszych specjalistów

Astra – marka o 89 letniej tradycji



Pionierzy w Europie…

Jesteśmy jedynym producentem w Europie

Plasteliny XXI wieku

Produkt oczekiwany z niecierpliwością 

we wszystkich krajach Europy 



ODBIJAJ jak piłkę kauczukową

ROZCIĄGAJ jak gumę do żucia 

ROZRYWAJ a pęknie jak marmur

Masa nowych możliwości…

ROZBIJAJ  jak szkło

MIKSUJ  kolory

ŚWIEĆ W NOCY absorbuj światło

STRZELAJ jak z folii pęcherzykowej

STERUJ magnesem



Niezapomniana zabawka 

edukacyjna dla dziecka

Nowatorski gadżet 

dla nastolatka

Antystres

dla osoby dorosłej

Dla małych i tych całkiem dużych!



Ognista Lawa

Zielona Magma

Błękitna Kometa
Indeks: 336117007

EAN: 5901137102665

Indeks: 336117008

EAN: 5901137102672

Indeks: 336117009

EAN: 5901137102689

Indeks: 336117010

EAN: 5901137102696

Czarna Lawa

Kolory podstawowe!

Waga 80 gram



Różowa Gwiazda

Kosmiczny Pomarańcz

Indeks 336117011

EAN: 5901137102702

Indeks: 336117013

EAN: 5901137102726

Indeks: 336117014

EAN: 5901137102733

Indeks: 336117012

EAN: 5901137102719

Kolory fluorescencyjne!

Zielona Plazma

Promień Słońca

Waga 80 gram



Płynne

Srebro

Płonąca Gwiazda

Migoczący Meteoryt

Kosmiczna Lawa

Indeks: 336117001

EAN: 5901137102603

Indeks: 336117004

EAN: 5901137102634

Indeks: 336117005

EAN: 5901137102641

Indeks: 336117006

EAN: 5901137102658

Indeks: 336117003

EAN: 5901137102627

Marsjański Wulkan

Indeks: 336117002

EAN: 5901137102610

Płynne Złoto

Kolory metaliczne!

Płynne Srebro

Waga 80 gram



Niekończące się pragnienie!

• Wprowadź produkt do punktu sprzedaży a my 
zadbamy o ciągły niedosyt konsumenta: Gwarancja 
wprowadzenia co roku nowych odsłon produktu

• Nowe wersje kolorystyczne, luminescencyjne, 
magnetyczne, zapachowe, pływające, strzelające, 
błyszczące… 

• Niespotykana skala działań marketingowych: 

• w Internecie, mediach społecznościowych, prasie 
oraz punktach sprzedaży



Formuła…

… powstała w wyniku eksperymentów naukowców w latach 30-tych na potrzeby 
amerykańskiej armii. Ponieważ nie znaleziono praktycznego zastosowania na potrzeby 
wojskowe, inteligentna plastelina została wprowadzona na rynek jako niezwykła zabawka.



• Astra S.A. – polski producent i lider w sprzedaży 
najwyższej jakości plastelin, modelin i nie tylko

• Astra - marka budząca zaufanie rodziców i 
nauczycieli – obecna w Polsce od 1927 roku.

Dlaczego Astra?



Dlaczego warto wybrać DR Cosmic?

• Produkt zwiększający wartość koszyka zakupowego, zwiększający 
wartość całej kategorii produktowej (zwykłe plasteliny/modeliny kosztują 
kilkanaście złotych). Rekomendowana cena półkowa ok. 45 PLN

• Produkt impulsowy – atrakcyjny nie tylko w okresie Back To School (jak 
większość kategorii papierniczych), ale atrakcyjny dla konsumentów przez 
cały rok. Idealny na drobny upominek, prezent urodzinowy czy 
gwiazdkowy



• reklama na Facebooku, prasa, PR

Mocne wsparcie reklamowe



Silne wsparcie w punkcie sprzedaży

Plakaty

Wobblery



Silne wsparcie w punkcie sprzedaży

Kartonowe standy naturalnej 
wielkości

Display’e



facebook.com/AstraPolska


