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Rekordowe Kielce
23–25.02.2017 | KIDS’ TIME

W tym roku w targach Kids’ Time w Kielcach 
wzięły udział 474 firmy z 17 krajów – to naj-
większa liczba wystawców w historii. W pro-
gramie imprezy znalazły się m.in. spotkania 
z polskimi i zagranicznymi ekspertami. O kie-
runkach rozwoju na rynku zabawek i artykułów 
dla dzieci opowiadała Reyne Rice. – Ekoza-
bawki to jeden z głównych trendów królują-
cy obecnie w branży dziecięcej. Zdecydowanie 
widać go również podczas Kids’ Time. Na sto-
iskach możemy zobaczyć zabawki z recyklingu, 

drewniane czy biodegradowalne – mówiła 
w czasie swojej prelekcji.
 
W 2018 r. kieleckie targi odbędą się w zmie-
nionym terminie: od środy do piątku (21–23 
lutego). Wystawcy, z którymi rozmawiali-
śmy, są z tego bardzo zadwoleni. Mają nadzieję, 
że pozwoli to rozładować kolejki przy wej-
ściach, bo frekwencja rozłoży się równomiernie 
na wszystkie trzy dni. Więcej o targach piszemy 
na s. 30. 

Zabawki za oceanem
18–21.02.2017 | TOY FAIR W NOWYM JORKU

Już po raz 114. w Jacob K. Javits Convention 
Center odbyły się targi zabawek. Wśród 1138 
wystawców było 100 debiutantów, w tym wie-
le firm, które stawiają dopiero pierwsze kroki 
w branży ze swoimi innowacyjnymi produk-
tami. To dla nich warto przyjeżdżać w lutym 
do Nowego Jorku. W tym roku najwięcej firm 
zabawkarskich (nie licząc USA i Kanady) przy-
było z Chin, Wielkiej Brytanii, Hongkongu, 
Meksyku i Japonii. 

Polską branżę reprezentowało m.in. Cobi, które 
regularnie gości na tej wystawie. Krajowe drew-
niane zabawki pojawiły się natomiast na stoisku 
amerykańskiego dystrybutora Little Poland 
Gallery i zyskały uznanie zwiedzających. Tar-
gi odwiedziło ponad 14 tys. gości z 96 krajów. 
W przeddzień imprezy rozdano także nagro-
dy TOTY, nazywane zabawkowymi Oscarami. 
Więcej o nich i imprezie piszemy na s. 88. Foto-
galeria na s. 120. 

Zabawki na wyspie
26–28.05.2017 | GIFT SHOW POLAND 2017

W warszawskim Centrum Targowo-Kongre-
sowym MT Polska odbędą się targi Gift Show 
Poland 2017. Nowością 3. edycji imprezy będzie 
ekspozycja Wyspa Zabawek Sektor Branży 
Zabawkarskiej. W tej strefie ofertę przedsta-
wią producenci i importerzy zabawek dla dzieci 
i niemowląt. Udział w wystawie zapowiedziało 
ok. 100 firm, w tym z Azji. 
 
Na targach będzie można obejrzeć również 
m.in. artykuły kreatywne i hobbystyczne; arty-
kuły dekoracyjne oraz dodatki do domu, biu-
ra, ogrodu; ozdobne opakowania; designerskie 
akcesoria dla młodzieży: biżuterię, zegarki, 
małą elektronikę; różnego rodzaju pamiątki; 
materiały poligraficzne i reklamowe; akcesoria 
podróżnicze oraz sprzęt sportowy i produkty 
spożywcze. Więcej informacji można znaleźć 
na: www.giftshow.pl. 
 

Debiut 
w Katowicach
17-18.11.2017 | TARGI BABY SHOW

Pierwsza edycja targów Baby Show odbędzie 
się w Międzynarodowym Centrum Wysta-
wienniczym w Katowicach. Pierwszy dzień 
przeznaczony został na spotkania branżowe 
(wstęp wyłącznie z zaproszeniami). Drugiego 
na imprezę będą mogli przyjść wszyscy zainte-
resowani (obowiązują bilety).
 
Oferta dla wystawców obejmuje dwie opcje: 
Strefę Standard – wynajem powierzchni wraz 
ze standardową zabudową oraz Strefę Premium 

– zabudowę indywidualną w najatrakcyjniej-
szych miejscach hali. Organizatorzy proponują 
firmom zainteresowanym udziałem w targach 
promocyjną cenę powierzchni wystawienniczej 
(rabat do 20%). Oferta obowiązuje do 15 czerw-
ca. Więcej informacji na www.babyshow.pl. 
 

Wzorowe 
wzornictwo
IF DESIGN AWARD 2017

Wśród produktów nagrodzonych nagrodą iF 
Design znalazły się propozycje z branży dzie-
cięcej. Wyróżnienie otrzymał m.in. oczyszczacz 
powietrza Solair marki Duux (dystrybuowany 
przez Blue Ocean) oraz wielofunkcyjny wózek 
Thule Chariot (dystrybucja w Polsce: Scandina-
vian Baby). Jury oceniało ponad 5900 zgłoszeń. 
iF Design Award to jeden z najbardziej liczą-
cych się na świecie konkursów w dziedzinie 
projektowania. Nagroda za najciekawsze wzor-
nictwo przyznawana jest od ponad 60 lat. 
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TRZY DNI 
DLA BRANŻY

A N N A  O R L E A Ń S K A

Z niewielkiej ekspozycji zajmującej jedną halę targi Kids’ Time 
w Kielcach zmieniły się w branżową imprezę, na której obejrzenie 
trzy dni mogą nie wystarczyć. Tegoroczna, ósma edycja wydarzenia, 
to największa w historii targów liczba wystawców i zwiedzających, 
siedem wypełnionych po brzegi hal wystawienniczych 
i mnóstwo nowości.

K I D S ’  T I M E  2 0 1 7

– Rozwój takich targów, jak Kids’ Time, to natu-
ralna kolej rzeczy, ale tym razem sami jesteśmy 
naprawdę zaskoczeni tak dużym zainteresowa-
niem – przyznaje Katarzyna Prostak, dyrektor 
grupy projektów w Targach Kielce, odpowie-
dzialna za organizację wystawy. Choć najwięk-
szą część powierzchni wystawowej w tym roku 
zajęli producenci wózków i fotelików, to na tar-
gach pojawiła się o wiele większa niż w roku 
ubiegłym reprezentacja wystawców z bran-
ży zabawek. W opinii prezesa targów Andrze-
ja Mochonia rekordowa liczba wystawców 

i ogromne zainteresowanie wydarzeniem 
to efekt programu 500+.
 
W imprezie oprócz krajowych wystawców wzię-
ły udział również firmy zagraniczne, w tym 
z Niemiec, Czech, Chorwacji, Belgii i Danii. 

– Dla nas targi kieleckie są drugą po Kolonii 
najważniejszą branżową imprezą – ocenił 
przedstawiciel BeSafe Jan Brunes. Z zagranicz-
nymi gośćmi, m.in. przedstawicielami marek 
CuddleCo i BeSafe, można było spotkać się już 
w przeddzień otwarcia Kids’ Time, podczas 

konferencji zorganizowanej przez Marko. Naj-
bardziej emocjonującym momentem spotka-
nia było rozdanie nagród, i to nie byle jakich. 
W jednym z konkursów można było wygrać 
cztery podwójne zaproszenia na wyjazd do 
Manchesteru. W programie pobytu znalazły 
się takie atrakcje jak: mecz Manchesteru Uni-
ted (miejsca VIP), zwiedzanie miasta i uroczy-
sta kolacja. Zwyciężyła firma Kaspo – sklepy 
Mama i Ja. Laureat zamówił największą liczbę 
produktów marki CuddleCo, miał najlepszą 
ekspozycję produktów objętych promocją oraz 

Zwycięzcy konkursów zorganizowanych przez Marko wspólnie z CuddleCo i BeSafe.
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prowadził aktywne działania marketingowe. 
Główną nagrodę w drugim konkursie zorgani-
zowanym wspólnie z firmą BeSafe, czyli bilet 
do Sztokholmu na musical Mamma Mia, zdo-
była firma BWG – sklepy BoboWózki.

BANKIET Z NAGRODAMI
Skoro o nagrodach mowa, warto przypomnieć, 
kto w tym roku zdobył targowe wyróżnienia 
Kids’ Time Star. Zwycięzców wskazało jury 
w składzie: Beata Grynkiewicz-Bylina (Instytut 
Komag), Magdalena Kordaszewska (Zabawko-
wicz.pl), Paweł Kurpiewski (Fotelik.info), Maria 
Górecka (MamyGadzety.pl), Daniel Koty-
ras (Bubukids.pl), Barbara i Józef Gruszczyk 
(Sklep Kajtek, Włodawa) oraz Marcin Nowak 
(Wydział Form Przemysłowych ASP Kraków). 
Przewodniczącym komisji był redaktor naczel-
ny „Branży Dziecięcej” Marek Jankowski.
 
W kategorii Wózki zwyciężyła propozycja Baby 
Design Group, czyli wózek głęboko-spacero-
wy Espiro Next Manhattan. Za najlepszy fote-
lik jury uznało Avionaut Ultralite firmy Lookart, 
wyjątkowo lekki fotelik dla dzieci o wzroście 
45–86 cm, zgodny z normą i-Size. Nagrodę 
dla najlepszej zabawki dla grupy wiekowej 0–3 
otrzymała Zakręcona wieża SpinAgain z asorty-
mentu Kolorowych Baloników. Wśród zabawek 
dla starszych dzieci (3+) wygrał Kolos, duży 
drewniany domek dla lalek wyprodukowany 
przez Oloka-Gruppe. W kategorii Odzież i teks-
tylia jurorzy przyznali nagrodę turystycznemu 
okryciu dla dzieci firmy Kimza – Coverover 
Active Comfort. Za najciekawszą propozycję 
w kategorii Artykuły dziecięce uznano łóżeczko 
dostawne Chicco Next2Me Dream. Zdobywcy 
Kids’ Time Star odebrali nagrody i ustawili się 
do pamiątkowego zdjęcia podczas Gali Biznesu.
 
Podczas uroczystego bankietu kończącego 
pierwszy targowy dzień wręczyliśmy również 
nagrody zwycięzcom Plebiscytu Branży Dzie-
cięcej (więcej o laureatach na s. 26). W tym 
miejscu przypomnijmy tylko, że Dumel 
i Medela Polska zostały Firmami Roku. Tytu-
ły Handlowców Roku zdobyli Paulina Szyszka 
(Playmobil) i Kamil Górka (Medela Polska).
 
Targowy bankiet to niejedyny moment, kie-
dy wystawcy odbierali nagrody. Wyróżnienia 
można było również zdobyć…, grając w krę-
gle. W kategorii Open zwyciężył zespół Mar-
ko, zdobywając 123 punkty. Drugie miejsce 
zajął Dorel, na trzeciej pozycji znalazła się fir-
my Albis. W kategorii Ladies pierwsze miejsce 
zdobyła dziennikarka ze szwedzkiego magazy-
nu branżowego „Lek & Babyrevyn” Lena Hedö, 
tuż za nią znalazły się przedstawicielki firm 
Marko i Fiki Miki. Po raz pierwszy wybrano 
również MVP (ang. Most Valuable Player – naj-
bardziej wartościowy gracz) turnieju. Został 
nim właściciel Marko Janusz Musioł, który zdo-
był 179 punktów.

WPADŁO W OKO
Skrupulatne obejrzenie wszystkiego, co poka-
zali wystawcy w siedmiu targowych halach, 
to zadanie w zasadzie niewykonalne. Wiele 
osób odwiedzających wystawę mówiło nawet, 

że gdyby impreza trwała o jeden dzień dłużej, 
może byłaby szansa na sprawdzenie oferty 
większej liczby firm. Sporo wystawców wspo-
minało też o tym, że lepszym rozwiązaniem 
byłoby zaczynać targi o jeden dzień wcześniej, 
bo, jak to ujął jeden z uczestników wydarzenia, 

„sobota to martwy dzień dla biznesu”. Organiza-
torzy już spełnili ten postulat – termin następ-
nych targów to 21–23 lutego 2018 r. (od środy 
do piątku).
 
Pora na przedstawienie kilku targowych pro-
pozycji, które zwróciły naszą uwagę. Na pierw-
szy ogień idzie Doona+ – propozycja izraelskiej 
firmy Simply Parenting, którą można było 
obejrzeć na stoisku Marko. Fotelik samochodo-
wy, który w ciągu kilku sekund można zamie-
nić w wózek, może okazać się handlowym 
bestsellerem. 
 
Miłośnicy rowerów powinni zwrócić uwagę 
na dzwonki Wishbone z wizerunkami rzadkich 
gatunków zwierząt z asortymentu Skip Wish 

– gustowny gadżet nie tylko dla małych rowe-
rzystów. Na stoisku Skip Hop, polskiego dys-
trybutora tej marki, uwagę przyciągały również 
nowości Play & Go – maty, które dziecko może 
własnoręcznie pokolorować, oraz konstrukcje 
Goldie Blox.
 
Warto wspomnieć także o Thule Sport, czyli 
przyczepce i wózku biegowym w jednym, ofe-
rowanym przez Scandinavian Baby. Dzieciom, 
które wolą leżakowanie z pluszakiem w ręku od 
wycieczek po okolicy, polski dystrybutor pro-
ponuje nową wersję leżaczka produkowanego 
od 1961 r. przez firmę BabyBjörn. Teraz jest 
dostępny w dwóch opcjach: pikowana baweł-
na w czterech kolorach oraz delikatna siateczka 
w trzech kolorach.
 
Na stoisku Whisbear, oprócz dobrze już zna-
nych szumiących misiów, można było rów-
nież zobaczyć leniwca, który nie tylko potrafi 
to samo, co misie, czyli szumi i usypia, lecz tak-
że może skontaktować się z rodzicem przez 
aplikację w telefonie i poinformować o tym, 
że dziecko się obudziło. Leniwiec ma się poja-
wić w sklepach jesienią 2017 r.
 
Ciekawie wyglądała, stworzona z wielokolo-
rowych konstrukcji, ekspozycja debiutującego 
na targach dystrybutora zabawek kreatywnych 
Thinkertoy. Firmę Mak Marek Krygier stworzy-
ło dwóch inżynierów, którzy przed rozpoczę-
ciem działalności w branży przez rok testowali 
swoje produkty na dzieciach.
 
Aby opisać meble Somebunny (produkowane 
w Ostrowie Wielkopolskim), po prostu trze-
ba używać zdrobnień, choćby się nie chciało. 
Miniaturowe foteliki i pufki wykonane m.in. 
z weluru, ozdobione króliczymi motywami 
(pufa z ogonkiem!) – sprawdziłyby się jako sce-
nografia w niejednej bajce.  

Największe stoiska tradycyjnie należały do producentów wózków. Gdzieniegdzie pojawiły się nawet samochody.

Nowość Nici – pluszak ułatwiający zasypianie.
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Na stoisku Kolorowych Baloników pojawiła 
się marka, którą można było nie tylko pooglą-
dać, lecz też powąchać. Seria Scentco to kali-
fornijskie długopisy, flamastry, piórniki, notesy, 
naklejki, breloczki i pluszaki pachnące m.in. 
lemoniadą, babeczkami, watą cukrową i ana-
nasem. Producent zapewnia, że zapach powi-
nien utrzymywać się przez dwa lata. Warto 
dodać, że są to produkty ekologiczne, np. ołów-
ki zamiast w drewno oprawiane są w przetwo-
rzone gazety.

TEKSTYLNE DEBIUTY
Po raz pierwszy w Kielcach pojawiła się mar-
ka Maki Mon Ami, stworzona przez projek-
tanta mody Dawida Wolińskiego i Magdalenę 
Janowską. Na stoisku można było obejrzeć m.in. 
bambusowe oraz bawełniane kocyki, otulacze, 
satynową pościel, ręczniki, poduszki, plakaty 
i naklejki ścienne. Kolekcja została ozdobio-
na wizerunkami zwierząt, m.in. sowy Poli, 
misia Dawida, lemura Leona, lamy Mili i mor-
sa Morrisa.
 
Flamingi, kwiaty, hollywoodzkie światła i dżun-
gla – tak w największym skrócie można by opi-
sać stoisko Hey Popinjay! Chociaż niewielkie, 
to bardzo ciekawie zaaranżowane. Marka odzie-
ży niemowlęcej i dziecięcej to projekt dwóch 
sióstr, które postanowiły, że zamiast narzekać 
na nudne ubrania dla maluchów, lepiej wymy-
ślić takie, które nudne nie będą. – Naszą propo-
zycję wyróżniają wzory i kolory, niekoniecznie 
typowo dziecinne. Na pewno nie ma tu słod-
kich ptaszków i zwierzątek. Zamiast tego propo-
nujemy wielokolorowe kwieciste printy będące 
hitem praktycznie każdego sezonu i modny 
motyw dżungli – opowiada współwłaścicielka 
marki Sylwia Ziemann.
 
Oryginalne wzory m.in. haftowane motywy 
i smoki pojawiły się na stoisku kolejnego debiu-
tanta, łódzkiej firmy Naj Naj Kids, proponującej 

odzież wykonaną z hiszpańskich materiałów. 
W kolekcji znajdują się ubrania dla dzieci 
w wieku od 5 do 10 lat.

TROCHĘ WIEDZY
Tradycyjnie w programie targów znalazły się 
również prezentacje dla handlowców przygo-
towane przez międzynarodowych i polskich 
ekspertów. O światowych trendach na rynku 
zabawek i artykułów dla dzieci opowiadała 
Reyne Rice (Toy Trend Expert, USA), a skle-
pom dziecięcym przyglądała się dr Maria Costa 
(AIJU, Hiszpania). Oprócz tego goście wystawy 
mieli okazję dowiedzieć się m.in., jak uspraw-
nić logistykę w sklepie internetowym, na czym 
polega profesjonalna obsługa klienta oraz 
w jaki sposób rodzice poszukują informacji 

o produktach w sieci. Spotkali się też ze specja-
listami od Google’a i Facebooka.
 
Gośćmi specjalnymi targów byli Marcin Mro-
czek, aktor telewizyjny, dziennikarka Beata 
Sadowska i fizjoterapeuta Paweł Zawitkowski. 
Podczas konferencji prasowej zorganizowanej 
przez firmę Marko mówili o bezpieczeństwie 
dzieci oraz przytaczali statystyki dotyczące 
zachowań i wypadków dzieci i rodziców.
 
Zwiedzający targi mieli okazję wziąć udział 
w prezentacji poświęconej rynkowi nasze-
go wschodniego sąsiada. Podczas spotkań 
w ramach rosyjskiego okrągłego stołu można 
było m.in. dowiedzieć się, jakie produkty dla 
dzieci w wieku powyżej 1. roku są najchętniej 
kupowane przez tamtejszych klientów. 

Fotelik Avionaut Ultralite, jeden z produktów nagrodzonych Kids’ Time Star.

Quiz, czyli propozycja wydawnictwa Aksjomat. Wiosenna rowerowa propozycja marki Milly Mally. Na stoisku Malavi nie zabrakło oferty licencyjnej.
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23–25.02.2017
KIELCE: KIDS’ TIME
Podczas pierwszej edycji targów w Kielcach, 
która odbyła się w 2010 r., stoiska wystawców 
zajmowały niecałą jedną halę. Przygotowanie 
relacji fotograficznej z takiego wydarzenia 
zajęłoby pewnie nie więcej niż dwie godziny. 
W tym roku naszemu fotografowi nie było już 
tak łatwo. Dla porównania krótkie podsumo-
wanie tegorocznej wystawy: 474 firmy z 17 kra-
jów, 7 hal oraz ok. 7 tys. odwiedzających. Było 
co oglądać. 

Marek Jankowski i Anna Dżanajewa z „Branży Dziecięcej” oraz laureaci tegorocznej edycji plebiscytu organizowanego 
przez nasze czasopismo: Barbara Chmielewska z Medeli (Firma Roku – Artykuły Dziecięce), Katarzyna Domeracka 
z Dumela (Firma Roku – Zabawki) oraz Handlowcy Roku: Paulina Szyszka (Playmobil) i Kamil Górka (Medela).

Paradise Baby reklamował nową kolekcję hasłem: „Niemożliwe stało się możliwe”. Kamil 
Dudzic utrwalał je w świadomości klientów, nosząc koszulkę z takim napisem.

Chętnie wybierane tło do zdjęć na stoisku Dorela, czyli najnowsza kolekcja przygoto-
wana przez amerykańską projektantkę Rachel Zoe.

Proszę się nie niepokoić, to nie są propozycje ćwiczeń 
dla handlowców, tylko bankiet Marko.

Na stoisku Trefla można było m.in. obejrzeć zdjęcia 
z serialu animowanego Rodzina Treflików.

Chociaż w lutym w Kielcach o wiośnie nikt nie myślał, 
na stoisku Roana już pojawiły się zielone akcenty.

Uśmiechnięta ekipa z Bydgoszczy. Keeeper pozuje z targowym medalem.

Stoisko firmy Wader-Woźniak wygląda tak, że chyba nikt nie ma już wątpliwości, 
iż w ofercie znajdują się zestawy konstrukcyjne.
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ZOBACZ WIĘCEJ ZDJĘĆ 
Z KIDS’ TIME
BIT.LY/KIELCE17



B R A N Ż A  D Z I E C I Ę C A  3 / 2 0 1 7 1 1 7

Ekipie Playmobila dopisują humory. Figurka, która załapała się na zdjęcie, też wygląda na zadowoloną.

Czyżby próba wykonania selfie? Tło jest odpowiednie, 
czerwone akcenty dobrze się prezentują na zdjęciach.

100 pytań do firmy 4Baby zadawanych podczas 
uchwyconego przez fotografa oblężenia stoiska.

Władysław Mickiewicz z Polesia oraz wybrany przez 
niego rekwizyt – spektakularny dźwig.

Właścicielka łódzkiej firmy odzieżowej Pinokio Mariola 
Gizińska (z lewej). Na pierwszym planie Diamenty 
Forbesa. Nie tylko kobiety je lubią.

Anna Kruk-Przybyło i Rafał Przybyło przywieźli do Kielc 
serię zestawów do kolekcjonowania wspomnień.

Szarości, błękity, granaty... Kolorystyka na stoisku 
Deltimu była bez zarzutu.

Ekipa częstochowskiego Adamexu uchwycona w krótkiej przerwie między kolejnymi rozmowami handlowymi.

Najnowszą propozycję firmy BabyBjörn, leżaczki Bliss, 
można było obejrzeć na stoisku Scandinavian Baby.

Whisbear będzie szumiał w Azji? Niewykluczone…
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Szczęśliwi zdobywcy nagród Kids’ Time Star 2017, przyznanych najlepszym produktom targów.

Znalezienie momentu, w którym prawie cała firma Bebetto może pozować do zdjęcia – bezcenne. 

Emel w tym roku postawił na pokój i miłość. Goście, 
którzy odwiedzali stoisko, dostawali na pamiątkę 
pacyfki. Buty jak zawsze przezentowały się świetnie.

Czasem zdjęcia trzeba było robić błyskawicznie. 
W końcu rozmów handlowych nie wypada przerywać.

Letnia kolekcja zabawek plażowych TM Toys. Różowy 
flaming ma fanów w naszej redakcji.

Ciekawie wyeksponowana kolekcja Pop-in angielskiej 
firmy Close Parent, dystrybuowana przez Eco & More.

Jarosław Malak i Magdalena Ceglińska-Malak, właści-
ciele firmy Maltex, a w tle nowa marka Lulu Design, 
która miała premierę właśnie podczas Kids’ Time.

Firma Baby Design Group w tym roku pokazała swój 
asortyment w nowej aranżacji stoiska.

Dyrektor ds. marketingu Euro-Cart Piotr Kijas w oto-
czeniu najnowszej kolekcji przygotowanej przez firmę.
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