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Za na mi ko lej na edy cja tar gów w Kiel cach.

W dniach 23-25 lu te go 2017 ro ku na po wierzch -

ni 16 292 m2 zgro ma dzi ły się aż 474 fir my z 17

kra jów świa ta, aby za pre zen to wać swo je no wo -

ści i pew nia ki na nad cho dzą cy se zon oraz za po -

znać się z ofer tą bran żo wych part ne rów

i kon ku ren tów. Sto iska od wie dza ło pra wie 7000

zwie dza ją cych. Na przy by łych cze ka ły licz ne

atrak cje, mię dzy in ny mi Ga le ria In spi ra cji stwo -

rzo na przez ma ga zyn Świat Za ba wek oraz stu -

dio pro jek to we Mo re than VM. Na czte rech

wy spach pro duk to wych moż na by ło pod pa trzeć

pro po zy cje aran ża cji wi tryn skle po wych pod ha -

słem: wio sna, trans port, dom i de tek tyw. Od wie -

dza ją cy sto isko mie li też moż li wość pod pi sa nia

się na spe cjal nie przy go to wa nej na tę oka zję

ścia nie sław.

Tar gi KIDS’ TI ME de dy ko wa ne są bran ży ar ty ku -

łów dzie cię cych, za ba wek i to wła śnie ta kie fir my

w głów nej mie rze moż na by ło zo ba czyć na tym

wy da rze niu. Nie za bra kło jed nak tak że przed sta -

wi cie li sek to ra pa pier ni czo -biu ro wo -szkol ne go.

Z ro ku na rok firm dzia ła ją cych w tym sek to rze

po ja wia się co raz wię cej. Jak się oka zu je, to do -

bre miej sce do pre zen to wa nia rów nież te go ty pu

pro duk tów. Na tar gach spo tka li śmy przed sta wi -

cie li m.in. firm: PA SO, Stepp, Le via tan, Eu ro -Tra -

de, Astra, Ac tion. Po nad to na wy da rze niu

po ja wi ło się tak że wie lu przed sta wi cie li do pie ro

wpro wa dza ją cych do swo je go asor ty men tu ar -

ty ku ły szkol ne. Za py ta li śmy kil ku z nich, dla cze -

go wy sta wia ją się na tar gach w Kiel cach i czy są

za do wo le ni ze swo je go wy bo ru – ma my na dzie -

ję, że po mo że to nie zde cy do wa nym w pod ję ciu

de cy zji zwią za nych z wy sta wien nic twem lub od -

wie dzi na mi. Dzię ku je my za wszyst kie spo tka nia,

roz mo wy i uśmie chy! 
Jo an na Chra niuk

WYDARZENIA

KIDS’ TI ME ocza mi 
bran ży pa pier ni czej
VIII MIĘ DZY NA RO DO WE TAR GI ZA BA WEK I AR TY KU ŁÓW DLA MAT KI I DZIEC KA KIDS’ TI ME
UPŁY NĘ ŁY POD ZNA KIEM RE KOR DÓW. W TYM RO KU PO JA WI ŁA SIĘ WIĘK SZA LICZ BA WY -
STAW CÓW ORAZ OD WIE DZA JĄ CYCH, A TAK ŻE MNÓ STWO DO DAT KO WYCH ATRAK CJI. PO -
STA NO WI LI ŚMY SPRAW DZIĆ, CZY WY DA RZE NIE DE DY KO WA NE BRAN ŻY DZIE CIĘ CEJ JEST
TEŻ DO BRYM MIEJ SCEM DLA FIRM BIU RO WO -SZKOL NYCH? 

Da wid Oczkoś, 

współ wła ści ciel fir my Ko lo ro we Ba lo ni ki

Jak zro dził się po mysł wy sta wia nia na tar gach Kids’ Ti me?

Pierw szy raz od wie dzi li śmy Tar gi Kids’ Ti me ja ko zwie dza ją cy dwa

la ta te mu. Za sko czy ła nas wte dy wiel kość i ja kość im pre zy, sa mi bra -

li śmy udział w in nych im pre zach tar go wych i po obej rze niu tar gów

w Kiel cach po sta no wi li śmy, że w przy szłym ro ku mu si my tu być już

ja ko Wy staw ca.

Do swo jej ofer ty wpro wa dza ją Pań stwo ar ty ku ły bran ży pa pier -

ni czo -biu ro wo -szkol nej. Czy uwa ża Pan, że tar gi Kids” Ti me to do -

bre miej sce na pre zen to wa nie rów nież te go ty pu ar ty ku łów?

Wą tek za ba wy bar dzo moc no wią że się z wpro wa dza ną przez nas

w tym ro ku na pol ski ry nek mar ką Scent co. Za pa cho we ak ce so ria do

pi sa nia spra wia ją, że pi sa nie, ry so wa nie czy ma lo wa nie są jesz cze

przy jem niej sze dla dzie ci, a to jest dla nas naj waż niej sze. Oczy wi ście

za baw ki po zo sta ją na szym głów nym nur tem dzia łal no ści, ale na szym

ce lem jest za pew nić dzie ciom do stęp do naj lep szej za ba wy w naj -

róż niej szych for mach. Tar gi Kids’ Ti me oka za ły się być świet nym miej -

scem na pre zen ta cję tych pro duk tów, o czym świad czy ogrom ne

za in te re so wa nie ze stro ny firm od wie dza ją cych na sze sto isko. Oka -

zu je się, że te go ty pu pro duk ty są po szu ki wa ne przez bran żę.

Ja kie są Pań stwa od czu cia po te go rocz nej edy cji? Po zy tyw ne, czy

mo że są ja kieś kwe stie, któ re chcie li by Pań stwo zmie nić?

Te go rocz na edy cja by ła znacz nie więk sza niż po przed nia, na sze sto -

isko od wie dzi ło wię cej osób. Prze pro wa dzi li śmy też wię cej cie ka -

wych roz mów han dlo wych. Na sze od czu cia są więc bar dzo

po zy tyw ne. Na pew no bę dzie my chcie li uczest ni czyć w tych tar gach

za rok.
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Łu kasz Pie trz kie wicz, 

dy rek tor za rzą dza ją cy, sklep LI GER

Ja kie są Pa na wra że nia po tar -

gach Kids’ Ti me 2017 z po zy cji

oso by od wie dza ją cej?

Je ste śmy na tar gach już dru gi raz.

Po raz pierw szy by li śmy w ze -

szłym ro ku. Sta ra my się do cie rać

do wy staw ców, po zna wać ofer tę

ryn ku bran ży dzie cię cej. Tar gi re -

ali zu ją swo ją mi sję, wy sta wia ją

się tu no wi do staw cy. Tro chę się

też zmie ni ło w sto sun ku do po -

przed nie go ro ku, po ja wi ły się

pew ne cie ka wost ki. Każ dy mo że

zna leźć coś dla sie bie.

Cze go Pań stwo ocze ku ją po te go ty pu wy da rze niach?

Wzbo ga ce nia na szych kon tak tów, a cza sa mi pod trzy ma nia pew -

nych re la cji. Współ pra cu je my z wie lo ma fir ma mi więc sta ra my się

dbać o nie i roz wi jać wspól ne po wią za nia. Faj nie jak na ży wo spo -

tka my ko goś z kim ma my kon takt tyl ko te le fo nicz nie bądź ma ilo wo.

Du żo dzia ła my w sie ci więc wyj ście na prze ciw tym re la cjom, oso bi -

ste spo tka nie na praw dę du żo da je.

Czy uczest ni czą też Pań stwo w in nych tar gach bran żo wych?

W mia rę moż li wo ści sta ra my się jeź dzić w róż ne miej sca w Pol sce

na ta kie im pre zy. Je ste śmy jed nak mło dą fir mą i nie ma my cza su,

że by być cią gle w dro dze. Cy klicz nie wy jeż dża my na waż niej sze wy -

da rze nia. 

A czym róż ni się ta im pre za od in nych te go ty pu?

Tar gi do ty czą ce dzie ci, za ba wek są do syć sil nie ob sa dzo ne i cie szą

się cał kiem spo rym za in te re so wa niem. Nie wszyst kie te go ty pu wy -

da rze nia, któ re od wie dza łem przy cią ga ły tak du żą rze szę zwie dza -

ją cych. A dru ga spra wa to do bra or ga ni za cja – ła two jest tu taj

do je chać, ła two jest po ru szać się po tym te re nie.

Czy zre ali zo wał Pan swo je za ło że nia, któ re miał Pan ja dąc tu taj?

Jesz cze nie zre ali zo wa łem za ło żeń. Do tych czas do tar łem do nie wie -

lu do staw ców z branż, któ re mnie naj bar dziej in te re su ją. Z bran ży

stric te edu ka cyj nej, roz wią zań kre atyw nych dla dzie ci, za ba wek i po -

mo cy sen so rycz nych – po bu dza ją cych zmy sły dzie cia ków nie spo -

tka łem zbyt wie le pro duk tów. Jest nie wy star cza ją ca ilość pro duk tów

dla żłob ków, przed szko li, wcze snej edu ka cji szkol nej. Je stem jed nak

do brej my śli bo to do pie ro po czą tek wi zy ty na tar gach w Kiel cach.

Bę dę do kład nie wni kał w ofer tę wy staw ców.

Do mi ni ka Bu dzyń ska, 

Pro duct Ma na ger w fir mie Plus -z

Dla cze go zde cy do wa li się Pań stwo na udział w tar gach Kids’ Ti me

2017? 

Uczest ni czy li śmy w tym ro ku w tar gach po raz dru gi. Zde cy do wał ro -

sną cy pre stiż tar gów, a tak że za py ta nia ze stro ny na szych klien tów,

któ rzy więk szość swo ich do staw ców spo ty ka ją wła śnie w Kiel cach

i jest to dla nich po pro stu wy god ne. 

Na na sze sto isko tra fia też na tar gach spo ro wła ści cie li ma łych skle -

pów, któ rzy zna ją na szą mar kę TOPModel dzię ki swo im dzie ciom i dla

któ rych jest to osta tecz ny „bo dziec” do za ku pie nia ko lek cji i wy sta -

wie nia jej w swo ich skle pach. 

Dla nas, oprócz moż li wo ści za pre zen to wa nia no wo ści na nad cho -

dzą cy se zon, ta ka im pre za to też do bra oka zja, że by do pa so wać

twarz do gło su w słu chaw ce lub pod pi su w ma ilu. W do bie cy fry za -

cji, wszech obec ne go in ter ne tu i ko re spon den cji ma ilo wej ta ki kon -

takt bez po śred ni z na szy mi klien ta mi jest dla nas bar dzo waż ny. 

Kids’ Ti me to tar gi zdo mi no wa ne przez fir my za baw kar skie, ta kie

moż na tu w głów nej mie rze spo tkać – czy uwa ża ją Pań stwo, że

te go ty pu im pre za jest tak że do brą oka zją do po ka zy wa nia ar ty -

ku łów bran ży biu ro wo -szkol nej? 

Dla nas sek tor szkol ny jest bar dzo waż ny, gdyż in te gral ną czę ścią

dys try bu owa nej przez nas ko lek cji TOPModel jest wła śnie ko lek cja

szkol na. Choć piór ni ki z wy po sa że niem sprze da ją nam się wła ści -

wie przez ca ły rok, to lu ty jest do sko na łym mo men tem pre zen ta cji

peł nej ko lek cji – z ple ca ka mi szkol ny mi i tor ba mi włącz nie. Za kon -

trak to wa ne w cza sie tar gów ilo ści tra fią do skle pów w kwiet niu, czy li

tuż przed ma jo wo -czerw co wym, pierw szym szczy tem sprze da ży

szkol nej.



Jo an na Rosz kow ska, 

pre zes DN De sign Gro up, któ ra po sia da w swo jej

ofer cie mar kę Lil la Lou

Któ ry raz wy sta wia ją się Pań stwo na tar gach Kids’ Ti me?

Mar ka Lil la Lou po wsta ła w 2011 ro ku. Jed nak tak na praw dę po raz

pierw szy uczest ni czy my w tar gach w Kiel cach i je ste śmy bar dzo za -

do wo le ni. Rze czy wi ście są to du że tar gi, cie ka we. Jest du żo od wie dza -

ją cych, wie le moż li wo ści na wią za nia kon tak tu.

Z ja ki mi za ło że nia mi przy je cha li Pań stwo do Kielc i czy uda ło się je

zre ali zo wać?

Głów nym za ło że niem by ła pre zen ta cja na szej mar ki, któ ra do tej po ry

funk cjo no wa ła na ryn ku wy daw ni czym, oraz po ka za nie na szych moż -

li wo ści. Po sia da my mar kę kre atyw ną, stwo rzo ną ja ko szki cow ni ki do

pro jek to wa nia mo dy, a te raz chce my ją roz wi jać na róż ne in ne ob sza -

ry – ga dże ty, ze sta wy ar ty stycz ne, puz zle. Li czy li śmy na to, że po zy -

ska my tu taj no we kon tak ty i part ne rów, któ rzy chcie li by ra zem z na mi

roz wi jać mar kę Lil la Lou. I mu szę przy znać, że się to uda ło – na wią za -

li śmy kil ka zna jo mo ści, któ re – jak są dzę – bę dą mia ły kon ty nu ację po

tar gach.

Jak oce nia ją Pań stwo Kids’ Ti me 2017?

Sły sza łam, że w tym ro ku jest wię cej zwie dza ją cych i że ogól nie z ro ku

na rok te tar gi są co raz więk sze. Po ja wi li śmy się tu, po nie waż je den

z na szych klien tów za py tał, czy bę dzie my. I tak na praw dę to ta roz mo -

wa spra wi ła, że pod ję li śmy de cy zję o wy sta wie niu się w Kiel cach. Oczy -

wi ście nie ża łu je my. Wi dać, że wy da rze nie ma rów nież co raz więk szy

cha rak ter mię dzy na ro do wy. Oprócz pol skich od wie dza ją cych po ja wia -

ją się tu rów nież róż ni od bior cy z za gra ni cy – Ukra iny, Ro sji, Fran cji,

Hisz pa nii, Chin. Jest to do bre miej sce i do bry czas.

WYDARZENIA
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KIDS’ TI ME 
FO TO RE LA CJA

Za pra sza my do spoj rze nia na szy mi ocza mi na

lu to we tar gi w Kiel cach. Zo bacz cie, jak pod czas

wy da rze nia pre zen to wa ły się fir my bran ży pa -

pier ni czo -biu ro wo -szkol nej. A tych, któ rzy by li

i któ rych uchwy cił nasz obiek tyw, za pra sza my

do od naj dy wa nia się na zdję ciach.

Au tor zdjęć: Pa tryk Ku mo siń ski

Astra

Paso Mirage Hobby

Paso

RussellAstraHurtownia Remix Kaja

Hurtownia Ateneum Astra SES

SteppEuro-TradeDorota Kamińska, Stepp

Abro Abro Stoisko Świata Zabawek
i Papierniczego Świata
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GA LE RIA IN SPI RA CJI 
MA GA ZY NU ŚWIAT ZA BA WEK I STU DIA MO RE THAN VM
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