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Den senaste mässan lockade 326 utställare från 10 län-
der och 4 200 besökare från 33 länder. Jämfört med 
året innan växte den med 50 procent.

Det är många polska tillverkare på plats, vilket ger möj-
lighet för besökare att etablera affärskontakter. De er-
bjuder förutom hög europeisk kvalitet, rimliga priser. 
Det planeras även för många event under mässdagarna. 
Klart i skrivande stund är att trendspecialisten Reyne 
Rice från New York kommer hålla workshops.
– Vi får nya förfrågningar så gott som varje dag, både 
från inhemska och internationella företag. Nästan alla 
våra utställare, med bara några få undantag, förbokade 
monter för nästa mässa. Det är det bästa beviset på att 

vår mässa är viktig och bra för företag från babypro-
dukts- och leksaksindustrin, säger Aldona Matla, pro-
jektledare för Kids’ Time.

Kids’ Time har hållits i Kielce sedan 2010. Det är den 
snabbast växande av Kielces mässor – den näst största 
mässarrangören i Central- och Östeuropa. Det är en 
mötesplats för industrin, stängd för allmänheten.

Bland utställarna fi nns producenter och distributörer 
av barnvagnar, bilbarnstolar, leksaker, kläder, textilier, 
möbler, spädbarnsvård och tillbehör. Många välkända 
varumärken är representerade samt alla de viktigaste 
företagen på polska marknaden.

Kids’ Time – mässan som 
fortsätter växa
Kids’ Time i Kielse, Polen är Östeuropas största 
mässa för barn- och babyprodukter. Det fi nns också 
några hallar med leksaker och spel. Nästa år går 
den av stapeln den 25-27 februari.

Mässan kommer att äga rum från 
13-16 februari på Jacob K. Javits 
Convention Center i New York. 
Den väntas dra inköpare, utställa-
re, tillverkare, uppfi nnare och annat 
branschfolk från mer än 100 län-
der som vill se leksaker från ame-

rikanska, kanadensiska och utländ-
ska tillverkare.
 Toy Fair i New York är en lite 
annorlunda mässupplevelse jämfört 
med Nürnberg och Hong Kong. 
Främst för att utställarna är mer ”på”.
 Toy Fair ägs och drivs av ame-

rikanska Toy Industry Association 
(TIA) i samarbete med den kana-
densiska branschföreningen (CTA). 
Mässan fortsätter att växa och för-
ra året slog man rekord med 42 000 
kvadratmeter uthyrd yta. Besöka-
rantalet var nästan 25 000 personer.

New York Toy Fair 2016


