KIDS TIME 2015

DRUGA
KOLONIA?
ANNA ORLEAŃSKA

Szósta edycja kieleckich targów branży dziecięcej to o 50% więcej
wystawców i o 30% wyższa liczba odwiedzających niż rok temu. Na powierzchni ponad 10 tys. m² swoją ofertę zaprezentowało 326 firm
z Polski, Czech, Niemiec, Ukrainy, Litwy, Belgii, Holandii, Francji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii oraz Chin. Ekspozycja zajęła 5 hal. Targi odwiedziło ponad 4200 kupców z 33 krajów.

Przygotowując się do wystawy w Kielcach,
stwierdziliśmy w redakcji, że tym razem najbardziej przydałoby się kilka magicznych umiejętności, takich jak np. bycie równocześnie w kilku
miejscach albo teleportacja. Niestety, akurat nie
było żadnych szkoleń w dogodnym terminie.
Musieliśmy jakoś sobie radzić.

Przedstawiciele firmy Chicco zwracali uwagę
gości odwiedzających ich stoisko przede wszystkim na wózek Urban. Produkt ten, debiutujący

Fot. Sławomir Panek

WÓZKI I PORADY
Największe stoiska jak zawsze należały do producentów wózków i fotelików. W wielu przypadkach aranżacja przestrzeni wystawienniczej
nie odbiegała od tego, co możemy zobaczyć
na targach w Kolonii.

Bardzo atrakcyjnie prezentowały się m.in. stoiska firm 4Baby oraz Cybeksu. Wśród pokazanych w Kielcach nowości znalazł się wózek
Bugaboo Runner (dystrybutor: 4Kids), na razie
sprzedawany wyłącznie w USA. Euro-Trade
na sezon wiosenno-letni proponuje model Citi
Mini Zip, który po złożeniu stanowi 50% standardowej parasolki, a także znane już na polskim rynku pojazdy marki Baby Jogger, dostępne w 3 kolorach.

na rynku, wspiera rozbudowana kampania
telewizyjna oraz internetowa. Na stoisku
Akpolu, podobnie jak w roku ubiegłym, można było spotkać się z przedstawicielem firmy
Britax Römer Markiem Bennettem, który prowadził szkolenie dotyczące m.in. nowości technologicznych zastosowanych w fotelikach.
KILKA PREMIER
Warszawska firma SkipWish, będąca dystrybutorem marki Skip Hop, pokazała na targach coś,
czego dotychczas nie było w asortymencie producenta zza oceanu – ubrania dla niemowląt.
– Większość produktów w ofercie Skip Hopa
jest bardzo kolorowa. Natomiast odzież dla maluchów została zaprojektowana w stonowanej,
szarej kolorystyce – mówi właścicielka firmy
Magdalena Żarska.
W wątku odzieżowym powinna również pojawić się marka Ducksday (nagrodzona przez
jury Kids Time). Ubrania dla dzieci wypatrzone
przez polskiego dystrybutora na outdoorowych
targach w Monachium wyróżniały się niezwykle ciekawym wzornictwem i nowoczesnymi tkaninami.
Na stoisku Baby Landu podczas bardzo krótkiej
przerwy między kolejnymi falami odwiedzających można było się dowiedzieć, że w sekcji nowości oprócz kolekcji butelek i smoczków znalazł się zestaw do mycia zębów dla niemowląt
(pasta i specjalne nakładki myjące zakładane
na palec rodzica).

W tym roku stoiska targowych wystawców zajęły 5 hal. Jeśli impreza będzie się rozwijała w takim tempie jak dotychczas,
organizatorom pozostanie poważnie zastanowić się nad rozbudową obiektu.
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Skoro mowa o higienie najmłodszych, warto wspomnieć o komplecie przygotowanym
przez Maltex. Wyprawka dla niemowlaka

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L

Fot. S.Panek

(zawierająca m.in. wanienkę, termometr, matę
antypoślizgową oraz sporo innych przydatnych
akcesoriów) została zapakowana w taki sposób,
że można od razu wręczyć ją jako prezent, bez
konieczności dodatkowego dekorowania.
Firma Mavero przywiozła do Kielc szwedzkie
pluszowe plastry Tröstisar (jak twierdzi Kamila
Witkowska, podobno jedyne na świecie). Przyjazne opatrunki są dostępne w 3 wariantach:
klasyczne, pluszowe Angry Birds oraz plastry
świecące w ciemnościach.
Kolejną nowinką były Bed Bloks – klocki pozwalające zmienić kąt nachylenia łóżka. Można je wykorzystać m.in. wtedy, gdy dziecko
ma katar.
RÓŻNE KARMIENIE
Odwiedzając stoisko Medeli, zawsze można liczyć na wyborną kawę. I sporą porcję nowinek. Poza brandingiem sklepów (więcej o tym
na s. 8) firma była zajęta przygotowaniami
do organizowanego w drugiej połowie kwietnia 10. jubileuszowego sympozjum na temat
karmienia i laktacji. – Widzimy coraz większe
zapotrzebowanie na specjalistyczną wiedzę.
Zaplanowaliśmy 3 bloki tematyczne: naukowcy, bankowanie (żywienie mlekiem matki dzieci chorych i wcześniaków), ekonomia. Udział

Plany obejrzenia wszystkiego, co znajdowało się w 5 halach, wymagały od zwiedzających narzucenia dużego tempa.

w wydarzeniu biorą m.in. neonatolodzy i konsultantki laktacyjne z całego świata. Odbywają
się również spotkania przeznaczone dla blogerek parentingowych – opowiada Aleksandra
Baranowska. Produkty przydatne do karmienia starszych dzieci przywiozła do Kielc firma

Kidykid. Marka Mastrad Baby wcześniej była
kojarzona jedynie z artykułami kuchennymi dla
dorosłych. Rok temu Francuzi poszerzyli ofertę
o produkty skierowane do dzieci, m.in. pojemniki do przechowywania i zamrażania żywności,
kubki oraz sztućce.

reklama

BRANŻA DZIECIĘCA 3/2015

31

DWIE OPCJE WYCIA
Na stoisku Playmobila spośród nowości przygotowanych na drugie półrocze największym zainteresowaniem odwiedzających cieszył się m.in.
zestaw Straż Pożarna. – Do zabawki dodano
dźwięk. Dostępne są 2 opcje wycia: syrena europejska i amerykańska. Opcjonalnie można
również zamontować zdalne sterowanie. Aby
ułatwić sklepom atrakcyjne eksponowanie zabawki, przygotowaliśmy strażaka z witryną oraz
dekoracje okienne – mówi przedstawiciel firmy
Daniel Kubatta. W drugiej połowie roku na rynek trafi również zestaw Wesołe Miasteczko,
a w nim – karuzela na korbkę (dla leniwych jest
opcja dokupienia silnika). Niemiecki producent
ma zamiar promować nowości asortymentowe m.in. podczas akcji prowadzonych w galeriach handlowych, w ramach eventów wakacyjnych oraz na jarmarkach świątecznych.
W Kielcach po raz pierwszy pojawili się znaczący przedstawiciele krajowego rynku zabawek: Granna i Trefl. – Przyjechaliśmy testowo.
Chcieliśmy sprawdzić, jak wygląda ta impreza.
Muszę przyznać, że jesteśmy zadowoleni z debiutu. Pokazujemy te same nowości, które prezentowaliśmy wcześniej w Norymberdze, m.in.
gry Kółka i Spółka oraz Quiz Zoologiczny – mówi dyrektor ds. marketingu Bożena Michalska.
Również Trefl pokazał w Kielcach nowość, którą mieliśmy już okazję poznać na Spielwarenmesse – grę Roar! Catch the Monster. – W targach branżowych fajne jest to, że odpowiadam
już nie tylko na pytania dotyczące zasad gry.
Od właścicieli sklepu usłyszałem: „Czy moglibyście wyprodukować też takie potwory naturalnej wielkości, pokryte pluszem?” – opowiada
twórca gry Marcin Maciejewski.

Dla tych, którym disneyowska Elsa i jej towarzystwo nie przypadli do gustu, firma ma coś
bardziej wyrazistego. To oparte na pomyśle
Sony karty z postaciami Invizimals. Na kod
znajdujący się na karcie można naprowadzić
urządzenie mobilne. Wówczas postać ożyje i wykona serię ruchów godnych samuraja.
Od połowy marca Invizimals pojawiają się w reklamie telewizyjnej.
W szklanej misie znajdującej się na stoisku
Tublu leżały kolorowe, obłe przedmioty o niezidentyfikowanym przeznaczeniu. Okazało się,
że to amerykańskie kredki Crayon Rocks, wykonywane przez Amiszów z naturalnego wosku i soi. Trudno uznać kredkę za produkt nowatorski, ale te miały w sobie coś, co kazało

Fot. Sławomir Panek

INVIZIMALS Z KODEM
Dante pokazało coś, co powinno zachwycić
kolekcjonerów. Fotokartki Panini są ozdobione m.in. podobiznami bohaterów Krainy lodu.

SKĄD PRZYJECHALI ZWIEDZAJĄCY?

Na stoisku Fotelik.info zespół ratowników z kampanii Bezpieczny Maluch przestrzegał przed niewłaściwym użyciem
pasów bezpieczeństwa. Eksperci udzielali pierwszej pomocy w zainscenizowanych wypadkach samochodowych.
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wszystkim odwiedzającym, którzy przyszli na stoisko Tublu (podczas naszej wizyty
w tym miejscu), stworzyć choćby miniaturowy rysunek.
Jeśli ktoś woli eksperymenty od zajęć artystycznych, może zainteresować się proponowanymi przez firmę W Małym Świecie zestawami, pozwalającymi m.in. na wyprodukowanie
żelu w różnych kolorach oraz na zabawę
w detektywów.
ŻYWE KRZESŁO I KROKODYLICA
Po kilku godzinach biegania po halach targowych każde krzesło wydaje się bardzo atrakcyjną opcją. Jednak to, które mogliśmy obejrzeć i przetestować na stoisku firmy Pilch, było
szczególnie warte uwagi. – Na podstawie projektu studentek ASP z Katowic stworzyliśmy
tzw. Żywe Krzesło. Meblem mogą być zainteresowani zwłaszcza rodzice dzieci w wieku 6-11
lat (etap największej pobudliwości ruchowej).
Krzesło przeciwdziała wadom postawy (podczas 3-miesięcznego okresu badań stan kręgosłupa malców poprawił się o mniej więcej 40%),
dostarcza różnych bodźców umysłowych – opowiada Roman Pilch. Produkt, objęty dożywotnią gwarancją, będzie dostępny m.in. w sklepach meblowych. Planowany jest także pokaz
krzesła na targach designu w Mediolanie.
Rekman przywiózł do Kielc kilka nowych marek: Lexibook – m.in. aparaty fotograficzne, słuchawki, głośniki, konsole do gier ozdobione
wizerunkami Minionków, bohaterów Krainy
lodu oraz Gwiezdnych wojen i różne wcielenia
dinozaurów z oferty Geoworld. Sporo miejsca na półkach zajmowały lalki Jakks Pacific,
związane z najnowszą disneyowską produkcją
– Kopciuszkiem. Na stoisku Toyki można było
się przekonać, jak wyglądają 3-metrowe puzzle
Londji. Właścicielki firmy trafiły na tę markę

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L

na paryskich targach Maison & Object. Oprócz
puzzli Hiszpanie oferują również m.in. kalejdoskopy, domino, zestawy kreatywne i ozdobne
magnesy. Wszystko niezwykle piękne.

oraz tajemniczy ogród. Istnieje również możliwość zamówienia wersji spersonalizowanej.

PODZIELONA NAGRODA
Powierzchnia wystawiennicza na Kids Time
była jedną z nagród w 8. edycji konkursu „Zabawka Przyjazna Dziecku”, organizowanego
przez kieleckie Muzeum Zabawek i Zabawy.
Uhonorowana przez jury za lalkę mamę grzechotkę w kategorii „Zabawki Artystyczne” Iwona Nowakowska (Ivi Handmade) podzieliła się
stoiskiem z przyjaciółmi: Karoliną Bielak właścicielką firmy Carol’s St Cloud (chmurki z kolorowymi wstążkami) i Witoldem Śliwą – twórcą projektu 1 domek. – Najpierw zbudowałem
domek dla mojego syna Huberta, który sam
wymyślił wzory. Okazało się, że to bardzo fajne

Fot. S.Panek

W halach targowych oprócz ludzi można było
również spotkać krokodyla, a ściślej, jak określił to Jacek Zagrobelny z Toy Planet, „krokodylicę z pięknymi oczami”. Zielonym pluszakiem sporych rozmiarów okazała się maskotka
Croccotoys – marki własnej Toy Planet. – To zabawki dostępne jedynie w sklepach należących
do naszej sieci. Kolekcja jeszcze w tym roku zostanie rozszerzona o plastikowe akcesoria – zapowiada współwłaściciel Toy Planet.

Impreza byłaby niekompletna, gdyby zabrakło
targowych nagród. W tym roku komisja konkursowa wybierała spośród blisko 150 propozycji zgłoszonych przez wystawców. Zwycięskie
produkty były prezentowane w ramach specjalnej ekspozycji.
Obrady jury w poprzednich latach odbywały się zawsze w przeddzień targów. Tym razem
zorganizowano je z 2-tygodniowym wyprzedzeniem, żeby zwycięzcy mogli przygotować
odpowiednie materiały promocyjne i już od początku wystawy chwalić się klientom zdobytymi
medalami.

Właściciele Alexis II Elżbieta i Marek Łukasikowie przez
25 lat prowadzenia firmy uczestniczyli w setkach targów
w Polsce i za granicą. Tegoroczne Kids Time uznali za bardzo udaną wystawę.

doświadczenie. Pokazaliśmy, że można coś
stworzyć, a nie tylko wybierać gotowe zabawki
w sklepie – opowiada pomysłodawca. Domek
łatwo się składa, jest wytwarzany z ekologicznych materiałów, można go postawić w pokoju i ogrodzie. Do wyboru jest 5 wzorów: safari
(m.in. żyrafa i słoń), leśny, klasyczny, wiejski

Niewiele brakowało, a spotkanie komisji konkursowej w zaplanowanym terminie nie doszłoby do skutku. Tego dnia rolnicy blokowali
wyjazd z Warszawy, a większość oceniających
jechała na obrady właśnie ze stolicy. Na szczęście wszystkim udało się zdążyć na czas. Tak się
złożyło, że posiedzenie jury wypadło w tłusty
czwartek, a Targi Kielce zadbały o zapas pączków. Może dlatego udało się uniknąć większych
sporów i dość szybko wybrać najlepsze z niemal
150 zgłoszonych produktów.

reklama
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DLA SŁUCHACZY I DLA MISTRZÓW
Goście targów mieli również okazję wysłuchać
prezentacji dr Marii Costy z hiszpańskiego instytutu AIJU, która mówiła o tym, jak współczesne trendy w rodzicielstwie przekładają się
na szanse biznesowe. Można było dowiedzieć
się m.in., na co zwracają uwagę rodzice kupujący artykuły dziecięce, zabawki, odzież i meble.

LICZBA WYSTAWCÓW
W LATACH 2012-2015

O handlu internetowym i logistyce opowiadali eksperci Grupy Raben: Sławomir Rajch oraz
Mariusz Wesołowski. Wyniki sprzedaży zabawek w największych polskich sieciach handlowych przedstawił analityk firmy badawczej
NPD Paweł Szmidt. Targi w Kielcach były również miejscem rozstrzygnięcia Plebiscytu Branży Dziecięcej (wypowiedzi zwycięzców na s. 28)
i konkursu Zabawka Roku.
Podczas Kids Time rozegrano także 3. Mistrzostwa Polski Fotelikiada 2015. Reprezentanci sklepów, producentów i importerów z całej
Polski konkurowali w obrębie dwóch kategorii startowych: „Sprzedawcy” i „Przedstawiciele handlowi” (nowa kategoria). Zadania
praktyczne obejmowały sprawdzenie takich
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umiejętności, jak wykrywanie błędów montażowych, dobór fotelika do samochodu, bezbłędny
i stabilny montaż oraz znajomość pojęć crunch
i kompatybilność fotelika. Ostatnim zadaniem
był test teoretyczny dotyczący zasad przewożenia dzieci w samochodzie, oceny właściwego

Zdobywcy medali Targów Kielce
WÓZKI

F OT E L I K I

MUTSY IGO PURE AIR

MAXI-COSI ASSISFIX

MIKO

DOREL POLSKA

Wyposażony w całkowicie regulowane siedzisko.
Może być złożony do bardzo małych rozmiarów.
Do stelażu pasują różne elementy.

Przeznaczony dla dzieci
o wzroście 67-105 cm (od
4. miesiąca). Mocowanie
Isofix wraz z pasem top
tether. Zagłówek z regulacją wysokości i pasami wewnętrznymi.

TFK JOGGSTER LITE

CONCORD
TRANSFORMER XT

MARKO

Duża rozkładana budka.
Niskoprofilowe opony
z aluminiowymi felgami.
Stelaż można złożyć w kilka sekund.

Nagrodę otrzymał Piotr Libiszewski z częstochowskiego sklepu Od Narodzin, który
zwyciężył w kategorii „Najlepszy Sprzedawca”. Handlowcy z tej placówki zostali również
„Najlepszą Drużyną” (rozmowa z laureatami
na s. 38). W kategorii „Najlepszy Przedstawiciel Handlowy” wygrał Krzysztof Harlak z firmy Logis.
Organizatorzy targów przyznali, że jeśli impreza będzie rozwijać się w takim tempie, pojawi się problem ze znalezieniem miejsca, które
pomieściłoby wszystkich uczestników bankietu dla wystawców. Serdecznie życzymy kieleckiej ekipie takich komplikacji. Choć z drugiej
strony… w ocenie naszej redakcyjnej koleżanki,
świetnie zorientowanej w temacie, branżowcy
mają niewyczerpaną energię i potrafią bawić się
w każdych warunkach.

MINI-MAXI

Regulowana wysokość
zagłówka i jednoczesna
regulacja szerokości oraz
wysokości bocznej ochrony barków obsługiwana
za pomocą jednego, łatwo dostępnego przycisku.

Z A B AW K I
ZABAWKI DO WODY
I PIASKU B.TOYS

zabezpieczenia malca podczas podróży i zmian
w prawie oraz procedurach testowych dotyczących fotelików samochodowych.

ODZIEŻ I TEKSTYLIA
KURTKA DUCKSDAY
4 PORY ROKU

A R T Y K U ŁY D Z I E C I Ę C E
NOSIDŁO DLA DZIECI
TINY LOVE

B.EST TOYS POLSKA

PABIS STUDIO

MARKO

Zestaw zabawek
outdoorowych. Produkty nie zawierają ftalanów
ani BPA.

Kurtka typu 3 w 1. Wodoodporna, oddychająca. Może służyć jako lekka kurtka wiosenna czy
przeciwdeszczowa, a po
połączeniu z polarem – jako okrycie zimowe.

Przeznaczone dla dzieci w wieku 0-3 lata. Pozwala na noszenie malca
na klatce piersiowej lub
na plecach. Konstrukcja
umożliwia obsługę przez jedną osobę.

TERRARIUM

KOLEKCJA SEA LINE
ALGOWO-BAMBUSOWA

PŁETWA SWIMFIN
DO NAUKI PŁYWANIA

ZPH PILCH

Zabawka może służyć
jako pomoc dydaktyczna na zajęciach przedszkolnych i szkolnych
w klasach początkowych.
Umożliwia tworzenie barwnych płaskich kompozycji
i trójwymiarowych konstrukcji.
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TEXPOL

TUBLU

Kolekcja wykonana z tkaniny będącej połączeniem alg
morskich z włóknami bambusowymi.

SwimFin to przyrząd do
nauki oraz treningu pływania. W przeciwieństwie
do kół i rękawków produkt działa w harmonii
z ciałem i sprzyja utrzymywaniu naturalnej pozycji.

W W W.B R A N Z A D Z I E C I E C A.P L

Dziękujemy za spotkanie
na targach Kids Time
H A N D LO W CÓ W

S O N D A – Z W I E D Z A J Ą C Y O TA R G A C H K I D S T I M E 2 0 1 5

Joanna Ritter

Marian Korczyk

Agata Traczykowska

E U R O S M Y K . P L , B Y D G O S ZC Z

MARINI, GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ

F L A M I N G 24. CO M , R A D O M

Prowadzimy sklep internetowy. Firmę założyliśmy niedawno, więc nie osiągnęliśmy jeszcze
imponujących wyników sprzedaży. Staramy się
z uwagą wybierać produkty, tak aby były przyjazne dzieciom, a jednocześnie spodobały się
rodzicom. Z rozwojem firmy i uzupełnieniem
naszej oferty czekaliśmy do tych targów. Chcieliśmy zobaczyć na żywo nowości, o których
wprowadzeniu myśleliśmy już wcześniej. Przyjechaliśmy do Kielc na 2 dni. Nawiązaliśmy już
trochę kontaktów. Targi bardzo się nam podobają – oferta Eurosmyka z pewnością sporo zyska dzięki temu wyjazdowi.

Regularnie uczestniczę w tych targach już
od pierwszej edycji, kiedy stoiska nie wypełniały nawet jednej hali. Cieszę się, bo z roku na rok
impreza rośnie – przyjęła się! Obawiam się,
że niedługo 3-dniowy termin trwania targów
okaże się niewystarczający, mimo że zawsze
przyjeżdżam na całość. Mamy stałych dostawców i zawsze chętnie z nimi rozmawiamy. Poza
tym szukamy nowości i sprawdzamy najnowsze
trendy. Oglądamy wózki, foteliki i meble – tym
handlujemy. Najmniej interesuje nas odzież
– do tego trzeba mieć fachowe, najlepiej kobiece
oko; my mężczyźni jesteśmy w tym słabsi.

Jestem tu trzeci raz. Targi bardzo nam się podobają, z roku na rok robi się coraz ciekawiej. Nasz sklep jest cały czas otwarty, a zatem 3-dniowy udział w targach nie wchodzi
w grę, mimo że na pewno byłoby warto spędzić
tu więcej czasu. Firmy, które odwiedziliśmy
w zeszłym roku, już niestety omijamy – staramy
się szukać nowych kontaktów. Rozbudowujemy
nasz sklep, a tu możemy wszystkiego dotknąć
i obejrzeć każdy artykuł. Ponieważ sama mam
dziecko, wiele produktów wybieram dla siebie.
Jestem bardzo zadowolona z udziału w targach.
Z niecierpliwością będę czekać na następne.

KIELCE NIE ZAWIODŁY

Joanna
Ritter

Marian
Korczyk

Monika
Myszewska
Agata
Traczykowska

Andrzej
Owczarek

Agnieszka
Matuszewska

Zwiedzający targi w Kielcach pędzili z jednego stoiska na kolejne, by zdążyć porozmawiać z wystawcami i zapoznać się z nowościami. Znaleźli chwilę na odwiedzenie
naszego boksu i ocenę tegorocznej edycji Kids Time. Czy organizatorzy się sprawdzili? Jakie cele udało się zrealizować? Czy 3 dni wystarczyły na wszystko?
Andrzej Owczarek

Agnieszka Matuszewska

Monika Myszewska

K R A I N A M A LU S Z K A , ŁÓ D Ź

S M Y K , WA R S Z AWA

J A Ś I M A ŁG O S I A , TC Z E W

W Kielcach jestem po raz pierwszy. Kiedy tylko
wszedłem do hali, zszokowała mnie mnogość
wózków. Handluję tym asortymentem. Prowadzę również komis z wózkami. Mam szansę
obserwować proces eksploatacji tego produktu i przekonać się, jak wygląda po określonym
czasie. Dzięki temu widzę, jak na przestrzeni
5 lat zużywa się polski wózek w porównaniu
z wyrobami obcych firm. Wiele produktów zagranicznych marek, które są na topie, nie może
pochwalić się wysoką jakością. Polskie wózki
okazują się dużo lepsze. Znalazłem kilka nowych marek, które wprowadzę do oferty.

Targi rozrastają się. Wystawców jest coraz więcej, mają szerszą ofertę niż rok temu. Trzeba
planować i odznaczać spotkania, ponieważ brakuje czasu na realizację całego planu. Pojawiło
się dużo nowych marek. Poznaliśmy nowego
dostawcę materacy, które na pewno wprowadzimy do naszej oferty. Tyle produktów pod jednym dachem to dla nas zawsze spore ułatwienie.
Szczególnie duże bogactwo asortymentu widać
w ofercie wózków, ponieważ targi odbywają się
w tzw. zagłębiu wózkowym. Wiele modeli bardzo się nam spodobało. Czy coś z tego wyniknie? Czas pokaże – tuż po targach.

Mamy szansę zobaczyć nowości na żywo. Możemy obejrzeć, a nawet rozłożyć artykuł na części pierwsze, by sprawdzić, czy chcemy włączyć
go do oferty naszego sklepu. Atrakcyjne ceny
to także duży plus. Wielu producentów w trakcie pracy nad nowościami pyta nas o wrażenia
i ewentualne zastrzeżenia. Mamy szansę sprawdzić, co się zmieniło i poprawiło, ponieważ wiele propozycji zmian jest wdrażanych. Wytwórcy
doceniają takie reakcje – niektóre polskie firmy
przywożą do Kielc prototypy, jeszcze przed rozpoczęciem produkcji, aby sprawdzić, jak dana
rzecz zostanie przyjęta.
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