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TARGI - RELACJA

Kiel ce utrzy mu ją 
po zy cję li de ra 

26–28 lu te go br. od by ły się 6. tar gi Kids’ Ti me w Kiel cach.
W te go rocz nej edy cji wzię ło udział 326 firm – o 50 proc.
wię cej niż przed ro kiem.  
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TARGI - RELACJA

a baw ki i ar ty ku ły dzie cię -
ce wy sta wia no aż w pię -
ciu ha lach. Naj więk sze
spo tka nie przed sta wi cie -

li bran ży dzie cię cej w Eu ro pie
Środ ko wo -Wschod niej w tym ro ku
po bi ło wszel kie re kor dy. Na po -
wierzch ni po nad 10 tys. mkw swo -
ją ofer tę za pre zen to wa ły fir my
z Pol ski i z za gra ni cy, m.in.
z Czech, Nie miec, Ukra iny, Li twy,
Bel gii, Ho lan dii, Fran cji, Hisz pa nii,
Wiel kiej Bry ta nii oraz Chin. Na tar -
gi przy je cha ło bli sko 4,5 tys. spe -
cja li stycz nych zwie dza ją cych z 33
kra jów. Naj no wo cze śniej sze mo -
de le wóz ków i fo te li ków, in no wa -
cyj ne za baw ki i ak ce so ria oraz
naj mod niej sze wzo ry odzie ży i tek -
sty liów – to wszyst ko moż na by ło
zo ba czyć na pro fe sjo nal nie za -
aran żo wa nych sto iskach wy staw -
ców. Kids’ Ti me to tak że sze reg
szko leń i warsz ta tów, jak cho ciaż -
by wy kład pt. Tren dy w ro dzi ciel -
stwie: 4 szan se biz ne so we.
Pod czas spo tka nia, któ re po raz
pierw szy od by ło się w tej czę ści
Eu ro py, dr Ma ria Co sta z hisz pań -
skie go in sty tu tu AIJU (Eu ro pe an
In sti tu te of Chil dren’s Pro ducts
and Le isu re) ogło si ła wy ni ki wie lo -
let nich ba dań po świę co nych te mu,
czym w cza sie za ku pów kie ru ją się
współ cze śni ro dzi ce. Po ru szo ne
zo sta ły rów nież te ma ty do ty czą ce
lo gi sty ki i e -com mer ce. Przed sta -
wi ciel NDP Gro up w Pol sce Pa weł
Szmidt za pre zen to wał tak że da ne
do ty czą ce ryn ku za ba wek w na -
szym kra ju. 
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Na gro dy i wy róż nie nia przy zna ne 
pod czas tar gów Kids’ Ti me 2015 
• Ar ty ku ły dzie cię ce
Me dal tar gów:

No si dło dla dzie ci Ti ny Lo ve – Mar ko
Płe twa do na uki pły wa nia SwimFin w sied miu ko lo rach – Tu blu Ka ro li na Urbań ska 
Wy róż nie nia tar gów:

Le ża czek BabyBjorn Ba lan ce Soft – Scan di na vian Ba by
Li nia ko sme ty ków MomMe – Al ke mie Gro up Sp. z o.o.
Evo lu 2, krze seł ko do kar mie nia mar ki Chil dho me – Stok kids 

• Fo te li ki
Me dal tar gów:

Fo te lik sa mo cho do wy Ma xi -Co si AxissFix – Do rel Pol ska Sp. z o.o.
Fo te lik sa mo cho do wy Trans for mer XT – PPHU Mi ni -Ma xi Ire na Wy dra 
Wy róż nie nia tar gów:

Fo te lik sa mo cho do wy KING II ATS 9-18KG – Ak pol Sp. z o.o. 

• Odzież i tek sty lia
Me dal tar gów:

Ko lek cja al go wo -bam bu so wa Sea Li ne – Te xpol Sp. z o.o. 
Kurt ka ca ło rocz na 4 Po ry ro ku – Ducks day (Pa bis Stu dio) 
Wy róż nie nia tar gów:

Ro żek dla nie mow ląt Kan ga roo – Glück Ba by Sp.j. 

• Wóz ki
Me dal tar gów:

Wó zek głę bo ko spa ce ro wy IGO Pu re Air -Mut sy – Mi ko Sp. z o.o. 
Wó zek TFK Jog g ster Li te – Mar ko Sp.j. 
Wy róż nie nia tar gów:

Wó zek Bob Re vo lu tion Pro 6 mie się cy –3 la ta – Ak pol Sp. z o.o. 
Wó zek Ba by Jog ger Ci ty Mi ni Zip – Eu ro -Tra de Sp. z o.o.

• Za baw ki
Me dal tar gów:

Ter ra rium – Pilch ZPH 
Ze staw do za ba wy w pia sku i wo dzie wraz z mły nem wod nym – B.est Toys
Wy róż nie nia tar gów:

Ze staw Dress Your Doll – Mo ko pi co
Kró licz ka – Hencz Toys
Ko lek cja fi gu rek hi sto rycz nych z try lo gii Sien kie wi cza – Tis so -Toys Mar cin Ba nach
Sco ot & Ri de Hi gh way ba by hu laj no ga i ro we rek bie go wy 2 w 1 – So lu tion Ba by Ca re
Skip -Hop, pi łecz ka -gry zak Roll Aro und – SkipWish s.c. 

• Me da le Tar gów Kiel ce za aran ża cję sto iska:
4 Ba by Sp. z o.o. – Lu blin
BabyLand Da riusz Sta ni szew ski – War sza wa
Cy bex GmbH – Bay reuth, Niem cy
Eu ro -Tra de – Kra ków
Lo san Co mer cial – Ca spe, Hisz pa nia
Mar ko PPHU R. Mar szo lik, J. Mu sioł – Wo dzi sław Ślą ski
May oral Pol ska – War sza wa 
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