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Somos uma empresa 100% Portuguesa.

Dedicamo-nos ao desenvolvimento, produção, personalização
e comercialização de brinquedos educativos e científicos e de
atividades científicas.

Em 2018 estamos presentes em mais de 65 países e em mais
de 20 mil pontos de venda na Europa.

Bem-vindo à SCIENCE4YOU



MISSÃO

Melhorar os níveis de educação na 
sociedade desenvolvendo brinquedos 
que permitam às crianças aprender 

enquanto brincam. 

VISÃO

VALORES

Ser uma das três maiores marcas de 
brinquedos na Ibéria, vendendo para 

todo o Mundo enquanto nos 
divertimos a fazê-lo! Excelência

Empenho
Eficiência

Rigor

A SCIENCE4YOU



Brinquedos…para quê?

Durante muitos anos, o valor educativo dos brinquedos 
passou despercebido, sendo este apenas vistos como uma 

forma de entretenimento.

O extenso acesso à informação e conhecimento que caracteriza a  
sociedade moderna deu origem a um novo consumidor:

+ Informado + Exigente + Ativo + Crítico



Diverte-te a Aprender

Diversão e aprendizagem não têm que ser opostos.
Devem e podem ser complementares pois são os estímulos da brincadeira que permitem que a
criança esteja mais aberta e receptiva à aprendizagem.

Os brinquedos educativos têm um elemento único que
os diferencia da maioria das categorias

wow
(o momento da descoberta)



Brinquedos…para quê?

Os pais valorizam cada vez mais o papel da ciência na aprendizagem, 
optando por atividades que promovam a exploração e a descoberta.

17,3%

24,6%

Dados GFK, Dez 2016

Brinquedos Educativos

Brinquedos Científicos

Enquanto que as categorias mais convencionais apresentam uma 
tendência decrescente, regista-se um aumento da procura de 

brinquedos que estimulem o desenvolvimento cognitivo e 
habilidades das crianças.



Conceito #STEM



Re-Posicionar o Produto

Renovação do 
layout da caixa

- Destaque crianças, conteúdo e logos STEM e UE;
- Redefinir preços, PVP agressivo, conteúdos eficientes, menos 
sazonais e com alta rotação. 

Highlight
STEM logo

EU logo 
highlighted

Boy and Girl in the box

Real pictures / photos of contents and
experiments to be done

Highlight the experiments and number
of contents in the box

Common layout on all boxes (white left
bar) to ease brand recognition

Description of
experiments

Highlight educational book



Science4you em números

+60 países no 
Mundo 

3 escritórios 
+60 Science4you lojas

+20 000 brinquedos 
produzidos/dia



Evolução em 2017-2018

+10 novos países
EUA

Canadá

Chile

Nova Zelândia

Omã

Líbano

Catar

Taiwan

Malásia

Bahrein



Evolução em 2017-2018

Implementação SAP
Expansão para o Forte 

da Casa 

+7000m2

No início de 2018 a Science4you tomou várias medidas 
estratégicas, tornando-se uma empresa mais evoluída e 

inovadora, celebrando em grande os 10 anos de atividade. 

Alteração 
Identidade Visual



Novos Brinquedos 2018




