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Garfield visszatért Magyarországra  

A SPAR legújabb, 8. Garfield matricagyűjtő albuma ezúttal a világ megoldatlan rejtélyeit, a 

világűrt és a természet misztikus oldalát mutatja be olvasóinak.  

Az elmúlt évek népszerű ismeretterjesztő kiadványsorozatává vált hazánkban a Garfield 

matricagyűjtő albumsorozat, amely hűségpromóciók keretében jutott el az olvasókhoz a 

SPAR Magyarország jóvoltából. A Dzsungelmánia, a Szafarimánia, az Óceánmánia, a 

Magyarország, a Hegymánia, a Szigetmánia és az Állati Rekordok albumokból már több mint 

2,1 millió darab fogyott országszerte, és csaknem 156 millió matricacsomag talált gazdára az 

áruházakban 2011 óta. 

„A Garfield albumok sikere abban rejlik, hogy a vásárlóközönség hozzájuthatott egy 

tartalmas és értékes kiadványhoz, amit a napi fogyasztási cikkek vásárlásakor kapott, és amit 

a vásárolt matricák tettek teljessé. A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. és beszállítói 

partnerei pedig vásárlásösztönző kampány keretében ráirányíthatták a figyelmet a minőségi 

árucikkeikre, s olyan értékek mentén tevékenykedhettek közösen, mint a természetszeretet, 

a környezetvédelem és a biodiverzitás fenntartása” – mondta Maczelka Márk, a SPAR 

kommunikációs vezetője. Hozzátette: a SPAR 8. matricagyűjtő albuma ezúttal a világ 

titokzatos érdekességei és megoldatlan rejtélyei közé kalauzolja az olvasókat.  

A kiadvány 65 oldalán összesen 200 matricán keresztül mutat be titokzatos épületeket, 

eseményeket, természeti furcsaságokat, misztikus lényeket. Ezen kívül a világűr titkai is 

megjelennek benne. A Rejtélymánia segítségével játékos, szórakoztató formában bővül a 

gyermekek ismereteinek köre. 

A március 16-án induló, 8 héten át tartó promócióban a vásárlók minden elköltött 3 ezer 

forintjuk után 1 ingyenes, zöld matricacsomagot kapnak, amelyek 5 darab különböző 

matricát rejtenek. Az áruházakban hétről-hétre pedig számos kiemelt termék mellé ajándék 

zöld matricacsomag is jár. 

A matricák között ezúttal is megtalálhatóak recés felületű, csillogó, és fémes hatású darabok 

is. Ezeket a Rejtélymánia albumban gyűjthetik, amely 599 forintért kapható a SPAR, 

INTERSPAR, City SPAR, SPAR Partner és SPAR Market áruházakban. Ezen kívül a kasszáknál 



kék színű matricacsomagot is lehet vásárolni 99 forintos csomagáron, így az album még 

gyorsabban betelhet.  

A promócióhoz ingyenesen letölthető mobil alkalmazás is készült, melynek segítségével még 

több rejtély fedezhető fel. Az okostelefonra fejlesztett applikáció segítségével beolvasható 

20, a könyvben speciális ikonnal jelölt matrica és kép, sőt még az album borítója is, amelyek 

mögött extra tartalom - 3D Augmented Reality, audio tartalom, képgaléria – jelenik meg  a 

felhasználók számára.  

A Garfield 8 hivatalos weboldala a következő linken érhető el: www.rejtelymania.hu 
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