
Action Figure là gì? 

Nôm na đây là mô hình thu nhỏ của những nhân vật nổi tiếng, có thể là diễn viên, vận động 

viên hoặc thậm chí là chính khách,… HasbroToy là công ty đầu tiên đưa ra ý tưởng về mô hình loại 

này vào những năm 1960 của thế kỷ trước. Ban đầu, đối tượng khách hàng được nhắm đến là trẻ em, 

thanh thiếu niên nhưng thực tế cho thấy những người trưởng thành, công chức mới là nguồn khách 

hàng có lượng tiêu thụ bậc nhất. Người chơi rất hiếm khi tương tác với các mẫu tượng nhỏ này, chủ 

yếu họ trưng bày để ngắm nhìn và chia sẻ chúng. Giống như bất kỳ món đồ sưu tập nào khác, giá trị 

của các mô hình thu nhỏ này phụ thuộc vào độ quý hiếm và tình trạng của chúng.  

Trong bài viết này, người viết sẽ tập trung vào các mô hình cầu thủ bóng đá. Sau đây là một số 

nhà sản xuất nổi tiếng đã và đang phát hành các mẫu tượng nhỏ đầu to, có và không có bản quyền từ 

các đội bóng: 

1) Corinthian 

2) SoccerStarZ 

3) Kodoto 

4) Microstars Preziosi 

5) Bomberini Panini 

 

1. Corinthian: Được biết đến như là nhà sản xuất phổ biến nhất trong thời kỳ đầu tiên. Công ty 
thành lập năm 1985. Theo thông tin người viết được biết, ý tưởng start-up này được hình thành 
trong một quán rượu từ hình tượng của những nắp chai chai bia. Dù tập trung vào bóng đá 
nhưng công ty cũng phát hành những mẫu tượng của các môn bóng chày, bóng rổ và bóng bầu 
dục. Các mẫu tượng của Corinthian ra mắt với nhiều kích cỡ. Phụ thuộc vào kích thước và 
màu sắc của đế tượng, chúng được phân loại như sau: 

 Microstars (Cao khoảng 3 cm) 
 Prostars (Cao khoảng 7 cm) 
 Headliners (Cao khoảng 7 cm, đế màu xanh lá) 
 Gold Club (Cao  khoảng 7 cm, đế nhũ vàng) 
 Platinum (Cao khoảng 7 cm) 
 Fan Favourites (Cao khoảng 7 cm) 
 Prostars XL (Cao khoảng 7-25cm) 

 
MicroStars: là phiên bản nhỏ nhất của Corinthian. Mỗi tượng cao khoảng 3cm. Chúng được 

giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2001 và đã trở nên phổ biến nhất thời bấy giờ. MicroStars phát hành 
với 8 màu đế khác nhau. Mỗi con tượng sẽ được đặt mã hàng với tiền tố là “MC” (Ví dụ: MC13240). 
Màu sắc của đế sẽ quyết định mức độ quý hiếm của tượng, tùy theo tỷ lệ mà chúng được bán ra. Khi 
lật dưới đế tượng, bạn sẽ dễ dàng thấy được các thông số kỹ thuật của mà nhà sản xuất gán cho 
chúng, tương đương với các thông số thể hiện trên dòng thẻ Match Attax (Cũng là một sản phẩm sưu 
tập cực kỳ nổi tiếng tại châu Âu và thế giới). Từ năm 2008, MicroStars thay thế ProStars trở thành 
sản phẩm chủ lực của công ty. 
 

Headliners: Trong năm 1990, Corinthians đã cho ra mắt “Headliners”. Theo nhiều người sưu 
tập tượng đầu to, Headliners được đánh giá là dòng sản phẩm tốt nhất mọi thời đại của Corinthians. 
Tất cả tượng Headliners đều xuất bản với đế màu xanh lá, chiều cao tầm 7cm, tương đương với dòng 
ProStars. 
 

ProStars: được giới thiệu vào năm 1999 khi Corinthian quyết định làm mới dòng sản phẩm 
7cm và chính thức thay thế cho Headliners. Nguyên nhân dẫn đến quyết định nói trên là do lợi nhuận 
trong năm 1998 giảm sút nghiêm trọng. Ban đầu, tên của chúng được đặt là “International ProStars” 
thay vì “ProStars” sau đó. 

Đã có hơn 1750 mẫu tượng ProStars được phát hành. Tuy nhiên, vẫn còn khá nhiều mẫu chưa 
hề được ra mắt, ước tính khoảng 75 mẫu. Các mẫu đã phát hành được đánh mã hàng từ PRO1 đến 



PRO1750. Trong năm 2004, Corinthian cải tiến thêm cho ProStars bằng các câu đố kèm theo (Quiz 
Game). Ngày nay, các mẫu tượng ProStars không những là một món đồ sưu tập mà còn được dùng 
như các quân cờ trong các trò chơi chiến thuật trên bàn đấu. 

Với những người sưu tầm thẻ, thông tin trên các thẻ tượng ProStars vô cùng thu hút và được 
săn lùng. Dẫu vậy, các thẻ này khá khó tiếp cận và sử dụng. Năm 2008 là một năm không vui khi 
ProStars ngừng sản xuất, cho đến ngày nay. 

Cũng thuộc dòng sản phẩm ProStars, các phiên bản ProStars Platinum là quý hiếm nhất. Dòng 
này được gia công với số lượng cực kỳ ít, đế được sơn nhũ bạc. Để có thể sở hữu, người chơi phải 
chiến thắng trong các cuộc thi do nhà sản xuất tổ chức (Tương tự như các thẻ PRO11 của thẻ Match 
Attax). Vì thế đã biến chúng thành một trong những món đồ sưu tập vô cùng giá trị. 
 

ProStars XL: Không có gì nổi bậc về dòng sản phẩm này ngoài kích thước khá lớn, cao đến 
25cm, đã có khoảng 60 mẫu loại này đã được lưu hành. 
 

Gold Club: Như tên gọi, đặc điểm nhận dạng của dòng này là đế màu nhũ vàng. Kích thước 
7cm tương đương ProStars, Platinum, Fan Favourite và Headliners. 
 

Fan Favourite (FF): Đây là dòng sản phẩm được yêu thích nhất, chúng được thiết kế với một 
chút khác biệt so với các mẫu cùng chủng loại, đầu chúng có thể xoay quanh, điều này khiến chúng 
được liên tưởng đến tượng Nodder hay Bobbleheads. FF thường được ra mắt cùng với các sự kiện đặc 
biệt. 
 

2. SoccerstarZ: Ra mắt khá trễ vào năm 2012. Tuy nhiên ở thời điểm đó, SoccerstarZ cũng trở 
thành nhãn hàng được quan tâm nhất kể từ sau sự xuất hiện của Corinthian. Đến thời điểm 
năm 2019, SoccerstarZ vẫn còn được duy trì sản xuất. SoccerstarZ chia bộ sưu tập thành 2 
nhóm: Câu lạc bộ và Đội tuyển quốc gia. 

Sản phẩm của SoccerstarZ là cầu thủ của các câu lạc bộ nổi tiếng trên thế giới. Tính đến năm 2014, 
SoccerstarZ đã có bản quyền chính thức của: Hầu hết các câu lạc bộ tại Premier League, Barcelona, 
Real Madrid, Bayern Munich, Borussia Dortmund, Benfica, Porto, AS Monaco và PSG. 
Trong khi đó, mảng đội tuyển quốc gia của nhà sản xuất này cũng không kém cạnh. Họ đã có bản 
quyền của các đội tuyển như: Bỉ, Brazil, Đan Mạch, Anh, Pháp, Đức, Scotland, Uruguay 

Phân loại SoccerstarZ 
 Blind Bags 
 Blister Packs 
 Limited Edition Team Packs 

SoccerStarz Blind Bags 

Đúng với tên gọi, khi người chơi mua gói này họ sẽ không có cơ hội được biết tượng bên trong là gì 
cho đến khi mở ra (Tương tự các gói thẻ cầu thủ). Đây là một trải nghiệm tuyệt vời cho những người 
yêu thích sự bất ngờ. Vì vậy, nếu bạn chọn sưu tập theo đội hoặc cầu thủ, bạn phải chọn mua các loại 
sản phẩm khác của hãng. 

SoccerStarz Blister pack 

Điểm khác biệt giữa Blind bag và Blister pack là sự tường minh của sản phẩm bên trong. Bao 
bì của Blister packs trong suốt nên người chơi sẽ dễ dàng xác định nội dung bên trong. Yếu tố bất ngờ 
sẽ bị loại bỏ và tiết kiệm chi phí cho người tập trung sưu tập theo đội hoặc ngôi sao yêu thích. 

Limited Edition team packs 

Team packs sẽ bao gồm một set hoàn chỉnh của một đội tuyển hay một câu lạc bộ nào đó. Các 
pack này được phát hành với số lượng giới hạn và được đánh số thứ tự rõ ràng. Một điều rõ ràng là 
giá bán của 1 team pack chứa nhiều cầu thủ sẽ cao hơn nhiều so với các pack lẻ. 
 

3. Kodoto (Soccerwe) 
Ngay khi người khổng lồ Corinthian đưa ra thông cáo chấm dứt sản xuất dòng tượng đình đám 

ProStars vào năm 2008, thì Kodoto – Một công ty Trung Quốc đã nắm bắt cơ hội này để tạo ra một 
sơn sốt mới trên thị trường tượng mini đầu to. Khi có thông tin về “người kế nhiệm” của ProStars sẽ 



sớm xuất hiện, hàng triệu người chơi tượng đều cảm thấy vô cùng phấn khích. Thời gian đầu, Kodoto 
ra mắt một số mẫu tượng với kích thước và chủ đề không giống nhau. Tạo hình sản phẩm cũng chưa 
thật giống với thực tế, có thể là do tay nghề, công nghệ còn non trẻ hoặc cũng có thể liên quan đến 
vấn đề bản quyền hình ảnh. Sau đó, dần dần họ nhận ra và tập trung chủ yếu vào các cầu thủ bóng đá. 
Năm 2016, Kodoto đổi tên nhãn hàng thành Soccerwe gợi nhớ và liên quan đến bóng đá hơn. Tính 
đến cuối năm 2019, Kodoto Soccerwe là một trong những nhà sản xuất vẫn còn duy trì hoạt động, họ 
vẫn ra mắt các mẫu mới hàng năm, giá cả hợp lý, dù quy mô đã thu hẹp rõ rệt. Ngoài thế mạnh là 
dòng tượng đầu to cao tầm 7cm, họ còn có những dòng sản phẩm mở rộng như KoDoXo (Búp bê tỷ 
lệ 1/6 phỏng theo nhà sản xuất lừng danh ZCWO của HongKong) hoặc SoccerXstar (Búp bê cao tầm 
12cm) đang trở thành mặt hàng chủ lực của công ty. 
 

4. Microstars Preziosi 
Nhà sản xuất và phân phối hình dán (sticker), tạp chí nổi tiếng của Italian là Preziosi đã ra cho 

mắt dòng sản phẩm tượng Microstars Preziosi lần đầu tiên vào mùa giải 2010/11. Trước đây, Preziosi 
là nhà phân phối sản phẩm Corinthian tại đất nước hình chiếc ủng. Tuy nhiên, việc Corinthian quyết 
định ngừng phân phối tiếp các sản phẩm của họ tại thị trường châu Âu, đã thúc đẩy Preziosi khai sinh 
dòng sản phẩm Microstars cho thị trường nội địa. Quy cách đóng gói sản phẩm của nhà sản xuất này 
được người chơi đánh giá rất cao, nó bao gồm 1 tượng và 1 tấm poster dài nhỏ chứa hình ảnh và 
thông tin các mẫu tượng liên quan. 
 

5. Bomberini Panini 
Nhà sản xuất hình dán (sticker) và thẻ nổi tiếng Panini đã quyết định bước chân vào thị trường 

tượng mini từ mùa giải 2003/04. Sự kiện này lý giải cho việc họ đính kèm trong ấn bản Calciatori 
2003/04 là thông điệp về dòng sản phẩm hoàn toàn mới có tên “Bomberini Panini”. Theo đó, mỗi gói 
Bomebrini chứa một cầu thủ và 7 hình dán (sticker) từ bộ sưu tập Calciatori mùa 2003/04. 
Bộ sưu tập Bomberini của Panini bao gồm 51 cầu thủ (36 mẫu thông thường và 15 mẫu phát hành 
giới hạn).  




