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Depesza z Kielc

Tegoroczne VIII Międzynarodowe Targi Zabawek 

i Artykułów dla Matki i Dziecka „Kids’ Time”, które odbyły 

się 23-25 lutego, pobiły wszelkie możliwe rekordy. 

Wystawa zgromadziła 474 fi rmy z 17 krajów świata: Belgii, Chin, 

Chorwacji, Czech, Hiszpanii, Holandii, Litwy, Łotwy, Niemiec, 

Polski, Rosji, Ukrainy, Stanów Zjednoczonych, Szwecji, Słowacji, 

Turcji i Wielkiej Brytanii. Siedem hal kieleckiego ośrodka 

wystawienniczo-kongresowego o łącznej powierzchni 16 292 

mkw. wypełniły po brzegi stoiska producentów i dystrybutorów 

wózków, fotelików samochodowych, zabawek, mebli, 

tekstyliów i artykułów dziecięcych, które odwiedziło 7000 

zwiedzających. Udział w targach wzięli również przedstawiciele 

międzynarodowych stowarzyszeń: Baby Care Magazines 

International i International Toy Trade Magazine Association.

Tradycyjnie równolegle z wystawą odbywały się interesują-

ce spotkania ze światowymi specjalistami z branży dziecięcej 

i marketingu, m.in. z trendsetterką Reyne Rice oraz dr Marią Co-

stą z hiszpańskiego Instytutu AIJU. O bezpieczeństwie produk-

tów dziecięcych na podstawie własnych doświadczeń opowiedziały gwiazdy telewizji zaproszone przez partnera strategicznego 

wydarzenia – fi rmę Marko: aktor Marcin Mroczek, dziennikarka Beata Sadowska oraz fi zjoterapeuta dziecięcy Paweł Zawitkowski, 

a wokół okrągłego stołu zasiadły wraz z przedsiębiorcami z Polski delegacje z Rosji i Białorusi, aby omówić m.in. trendy marketin-

gowe panujące na Wschodzie. 

Na targach nie mogło też zabraknąć stoiska „Rynku Zabawek”, na którym w ciągu trzech dni ich trwania odbyło się wiele 

„spotkań na szczycie” dotyczących nie tylko kierunków rozwoju branży, ale też tego, co tu i teraz: gorących nowości, sposobu ich 

promocji oraz wrażeń dotyczących tegorocznej edycji imprezy. Zachęcamy do zapoznania się z naszą obszerną relacją z wydarzenia. 

Rebel

Dumel

Trefl 
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Wiêcej zdjêæ z targów na:

www.rynekzabawek.pl
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Wystawcy o targach 

1.  Które z Państwa nowości targowych cieszyły się 
największym zainteresowaniem odwiedzających?

2. Czy planują Państwo dla nich wsparcie reklamowe?

3.  Jak oceniają Państwo tegoroczną edycję targów 
Kids’ Time?

Artur Lebiedziński, Lorien

1. Nowości mieliśmy sporo, dzięki czemu niemal wszystkie nasze pro-

dukty cieszyły się dużym zainteresowaniem.

2. W tym roku zostaną przesunięte duże środki na reklamę zarówno 

marki Laser Pegs, jak i Geomag. Planowane są dwie kampanie – przed 

Dniem Dziecka oraz przed Bożym Narodzeniem. Liczymy, że nasze 

pomysły uda się wprowadzić w życie.

3. Tegoroczna edycja targów była dla nas bardzo owocna, nasze sto-

isko odwiedziło wiele osób, znacznie więcej niż podczas poprzedniej 

edycji. Liczymy, że rozmowy, jakie odbyliśmy w ciągu tych trzech dni, 

przełożą się również na zamówienia od nowych klientów.

Anna Wittig, Gonzo

1. Na naszym stoisku największym zainteresowaniem spośród nowo-

ści cieszyły się marki hiszpańskie: Aqua Dragons – żywe smoki do 

wyhodowania, a także drewniane modele do składania od fi rmy Arte-

sania Latina. Obie są wyjątkowe, oryginalne i jedyne w swoim rodzaju 

na polskim rynku. Myślę, że nasze żywe smoki okażą się hitem tego-

rocznej wiosny i Dnia Dziecka.

2. Zaplanowaliśmy intensywną reklamę TV marki Aqua Dragons 

w okresie od 27 marca do 14 kwietnia br. Druga połowa roku niech na 

razie pozostanie tajemnicą.

3. Porównując z ubiegłym rokiem, targi były o wiele większe, dopisała 

również frekwencja. Przełożyło się to naturalnie na większe zainte-

resowanie naszą ofertą. Mimo że jesteśmy na polskim rynku stosun-

kowo od niedawna, klienci docenili naszą ciężką pracę, a zwłaszcza 

to, że nie rzucamy słów na wiatr i kontynuujemy świadomą politykę 

sprzedaży w oparciu wyłącznie o rynek tradycyjny. 

Jacek Zagrobelny, Toy Planet

1. Stoiska naszych marek odwiedziła w tym roku rekordowa liczba 

klientów. Zaprezentowaliśmy wiele nowych produktów Hape oraz 

Beleduc, tj. zabawki do piasku, zabawki do kąpieli, nową linię edu-

kacyjną Pepe & Friends, chodziki-jeździki na licencji Volkswagena, 

puzzle George Luck oraz linię kolejek i akcesoriów do nich. Cieszyła 

się ona największym zainteresowaniem – nie tylko z uwagi na wa-

lory edukacyjne, perfekcyjny dobór kolorów i najwyższą jakość wy-

konania, ale przede wszystkim ze względu na to, że jej większa część 

jest dedykowana dzieciom już od 18. miesiąca życia. Produkt z tej 

linii – Kopalnia górska (3+) – zdobył też główną nagrodę na targach 

Spielwarenmesse 2017. Na stoisku marki Dino pokazaliśmy nato-

miast nowe puzzle, które oprócz fenomenalnych obrazów zawierają 

miniquiz. Nasi klienci najczęściej zamawiali produkty do piasku na 

licencji Tatra, a to za sprawą oryginalnego displaya.

Wyróżnione stoiska: 

DORJAN, Rędziny (G-26)
BABY MERC, Biała (G-18)
CEBA Sp. z o.o., Wrocław (F-24)
MEDELA, Warszawa (F-23)
REKMAN, Magnice (A-45)
ROAN PPUH Wiesław Piech, Częstochowa (G-21)
TM Toys, Szczecin (A-17)
CARAMELLA, Warszawa (D-36)

MEDALE za oryginalną, nowoczesną 
i kompleksową prezentację fi rmy:

BART-PLAST, Waleńczów (B-84)
DELTIM, Częstochowa (F-31)
KEEEPER Sp. z o.o., Bydgoszcz (B-34)
ANEX, Warszawa (G-23)
CANPOL Sp. z o.o. SKA, Warszawa (C-8)
TEGA BABY, Sanok (G-11)
KITIKATE S.R.O., Bursa, Turcja (B-66)

Medale za najpiękniejsze stoiska targowe
Podczas targów Kids’ Time przyznano medale za najpiękniejsze stoiska targowe oraz nowoczesną i kompleksową 
prezentację fi rmy.

TM Toys Trefl Lorien
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2. Zamierzamy wspierać linię kolejek marki 

Hape za pośrednictwem mediów społeczno-

ściowych oraz materiałów POS w sklepach.

3. Tegoroczna edycja targów była dla nas re-

kordowa pod każdym względem: frekwencji, 

zainteresowania naszymi produktami, dobrej 

organizacji. Zauważyłem, że klienci optymi-

stycznie dokonywali zakupów, co potwierdza 

pozytywny wpływ „efektu 500+”. Cieszę się, 

że w Polsce odbywają się targi, których nie 

powstydziłby się żaden organizator. W tym 

roku bez kompleksów zaprosiłem przyjaciół 

oraz klientów z zagranicy i byli mile zasko-

czeni, co więcej – zapowiedzieli przyjazd 

również w przyszłym roku! 

Marta Krzyżanowska, Nefere

1. Dużym zainteresowaniem cieszyły się nasz 

polski piasek kinetyczny, tabliczka mnożenia 

oraz inne zabawki drewniane, takie jak do-

mek dla lalek oraz pętle motoryczne. Sporo 

klientów było również zainteresowanych 

zabawkami z tektury. Co ważne, klienci po-

szukiwali też dobrej jakości kreatywnych za-

bawek ekologicznych, które zapewniają pra-

widłowy rozwój dzieci.

2. Już zaplanowaliśmy… w „Rynku Zabawek”.

3. To były bardzo udane targi. Wystawiliśmy 

się na nich już po raz piąty i mogę śmiało 

stwierdzić, że z każdą edycją obserwujemy 

wzrost zarówno fi rm prezentujących swoją 

ofertę, jak i odwiedzających. Niemniej jednak 

w tym roku skala wydarzenia robiła jeszcze 

większe wrażenie niż dotychczas.

Małgorzata Matuszewska i Martyna 
Czerny, Marko

1. Największym zainteresowaniem wśród 

odwiedzających cieszył się mobilny fotelik 

samochodowy Doona – pierwszy na świecie 

ze zintegrowanymi kołami, dzięki czemu po 

wyjęciu z samochodu można go prowadzić 

jak wózek. Uwagę klientów zwracały również 

wózki Egg i Oyster, które łatwo można prze-

kształcić w modele bliźniacze, oraz kolekcja 

wózków dla aktywnych rodziców marki TFK. 

Zwiedzający interesowali się również nowo-

ściami marki Tiny Love, wśród których były: 

Mata interaktywna – Zabawa na łące, Gim-

nastyka dla bobasa z pałąkami – Zabawa na 

łące, nowy łuk podróżny. Będą one dostępne 

na rynku w ciągu najbliższych miesięcy. Po-

nadto podczas konferencji Marko, która od-

była się w dniu poprzedzającym targi, został 

Dante

Wader-Woźniak

Mirage Hobby

Pro-Eximp, Monika Chmielińska (PSBZiADz)

Gimmik

Marioinex

Dromader

Ata

Ateneum

Artyk
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pokazany przedpremierowo nowy fotelik norweskiej marki Besafe iZi 

Flex i-Size.

2. Planujemy wsparcie reklamowe w postaci katalogów dla klientów 

indywidualnych i partnerów handlowych, posterów, reklam w prasie 

i w Internecie.

3. Tegoroczną edycję targów oceniamy bardzo pozytywnie. Zain-

teresowanie stoiskiem Marko przerosło nasze oczekiwania. Bardzo 

się cieszymy, że mogliśmy kolejny raz uczestniczyć w tak ważnym 

branżowym wydarzeniu jako partner strategiczny, prezentując swoje 

produkty na powierzchni około 700 mkw. Mając na uwadze edukację 

społeczną, zorganizowaliśmy też konferencje dotyczące bezpieczeń-

stwa w domu oraz bezpieczeństwa podczas podróży samochodem. 

Eventy uświetnili swoją obecnością Paweł Zawitkowski, Beata Sa-

dowska, Marcin Mroczek, Magdalena Kordaszewska, przedstawiciel 

warsztatów „Bezpieczny maluch” – Kamil Kasiak, oraz dziennikarze.

Maciej Grzesik, TM Toys

1. Uwagę zwiedzających skradły Pom Pom Wow – kreatywne zestawy, 

dzięki którym dziewczynki mogą przyozdobić wszystko, co tylko ze-

chcą. Uważam, że jest to obecnie najpopularniejsza zabawka na ryn-

ku. Bardzo podobały się również Snapetzy – to nowa linia pluszaków, 

które dzięki specjalnej konstrukcji łapek można przyczepić do np. ręki 

czy plecaka i wszędzie ze sobą zabrać. Uznanie wśród klientów zdoby-

ły też produkty z naszej nowej linii outdoorowej Cool Summer. Myślę, 

że pomogą one wyciągnąć dzieciaki sprzed ekranów komputerów i za-

chęcą do zabawy na świeżym powietrzu.

2. Jeszcze przed Dniem Dziecka planujemy wsparcie reklamowe li-

nii Pom Pom Wow. Przeprowadzimy również ogólnopolski konkurs, 

w którym fani Pom Pom Wow będą mogli pochwalić się swoimi praca-

mi. Nagroda główna to weekendowa wycieczka zagraniczna. Kolejną 

linią z trzytygodniowym wsparciem reklamowym w TV jest Snapetz. 

Kampanię informacyjną przeprowadzimy też w prasie dziecięcej oraz 

Internecie. Przygotowaliśmy szereg materiałów, które przybliżą spe-

cyfi kę produktu dzieciom i ich rodzicom. Zaplanowaliśmy również 

kampanię linii Cool Summer – zarówno w telewizji, jak i w Internecie, 

m.in. w mediach społecznościowych i na YouTubie. Do tego dołączy 

wiele innych, niestandardowych działań promocyjnych. 

3. Tegoroczna edycja Kids’ Time była niezwykle udana zarówno dla 

nas, jak i dla innych wystawców, z których wielu przyjechało do Polski 

z całego świata. Jak tak dalej pójdzie, może już wkrótce nie będziemy 

musieli jeździć do Norymbergi… Targi odwiedziła też ogromna liczba 

Castor

Russell

Od lewej: Pro-Eximp, Sun-Day, Jawa

BabyHana

TM Toys

Hemar

Epoch

B. Toys

Norimpex
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klientów branżowych z kraju i zagranicy. Z naszej perspektywy ważne 

było również to, że w Kielcach wystawiła się większość znaczących 

fi rm z branży zabawkarskiej. Targi nie są kojarzone już tylko z foteli-

kami i wózkami, co przyciąga zwiedzających z naszego sektora. 

Waldemar Gumienny, Vertima

2. Uważamy, że najlepsza reklama to bezpośrednie przedstawianie 

naszych gier klientom końcowym. Dlatego chętnie uczestniczymy 

w konwentach i spotkaniach graczy odbywających się w całej Polsce. 

Poznanie zasad gry i wspólna zabawa to najlepszy sposób przedsta-

wienia oferty klientowi końcowemu. Ponadto intensyfi kujemy działa-

nia reklamowe w Internecie.

3. Jesteśmy zadowoleni z wysokiego poziomu targów. Myślę, że można je 

porównać z zagranicznymi imprezami, w których uczestniczymy. Oczy-

wiście nie jest możliwa ocena imprezy tuż po zakończeniu, na szczegóło-

wą analizę wyników przyjdzie czas. W przyszłym roku również planuje-

my stoisko. Jeśli moglibyśmy coś zasugerować organizatorom z punktu 

widzenia wystawcy, to zwrócenie większej uwagi na podział branż 

w każdej hali. W naszym przypadku nie funkcjonowało to dobrze. Gry 

Galeria Zabawek

Toy Planet

Libra

Edgard Malik

Zielona Sowa
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planszowe to na tyle rozwojowy sektor rynku, 

że warto zwrócić na niego większą uwagę przy 

organizacji tak dużej imprezy. Proponowałbym 

zebranie wydawców i dystrybutorów gier w jed-

nym miejscu, aby klienci nie musieli ich szukać.

Regina Kortus, Cobi

1. Największym zainteresowaniem klientów 

cieszyły się zestawy klocków Small Army 

i z nowej kolekcji Piraci. Ekspozycja na stoisku 

złożonych zestawów była strzałem w dziesiąt-

kę. Klientom bardzo podobała się taka prezen-

tacja produktów, mogli zobaczyć ich rzeczy-

wiste rozmiary, jak również ocenić wierność 

i precyzję odwzorowania modeli.

Atrakcyjną pozycją w naszej ofercie były po-

nadto maskotki Zigamazoos, które po naciśnię-

ciu robią wesołe miny i wydają śmieszne dźwię-

ki. Wśród nowości dużym zainteresowaniem 

cieszyła się także kolekcja Miraculous. Klienci 

zwracali też uwagę na linię kolekcjonerską bo-

basków i zwierzątek Twozies, które można łą-

czyć w pary i budować z nich kolekcje na ścia-

nie, a także na Glimmies, leśne fi gurki-świetliki, 

które po umieszczeniu w dłoniach same świecą 

w ciemności i gasną w świetle.

Spośród nowości na II półrocze poka-

zaliśmy m.in. kolekcję Pidżamersów, która 

powstała na podstawie serialu emitowanego 

w kanale Disney Junior. Klienci chcieli ją ku-

pować od ręki! 

2. Naszą strategią jest prezentowanie nowości 

w reklamach TV, prasie i w Internecie. Takie 

działania mają na celu pokazywanie funkcji 

zabawek, kreowanie mody i popularyzację 

kolekcji. Rok 2017 będzie obfi tował w jeszcze 

więcej kampanii telewizyjnych niż w latach 

ubiegłych. Nasze plany są bardzo optymistycz-

ne, mamy też wiele niespodzianek na tego-

roczną Gwiazdkę.

3. Nasze stoisko cieszyło się dużym zaintereso-

waniem, dzięki czemu oceniamy obecność na 

tegorocznych targach Kids’ Time bardzo po-

zytywnie – zarówno od strony marketingowej, 

jak i sprzedażowej. 

Grażyna Warchlewska, Pierot

1. Zaprezentowaliśmy zarówno bestsellery 

z roku 2016: gry „Splash Toys”, lalki Shiba-

juku – jedyne lalki fashion, które wpisują się 

w najnowsze trendy, fi gurki Bullyland przed-

stawiające najbardziej znane postaci bajkowe, 

jak i zapowiedzi tegorocznych nowości bran-

dowych.

2. Planujemy podtrzymanie wsparcia re-

klamowego naszych zabawek, tak jak to 

miało miejsce w IV kwartale 2016 r., po-

przez kampanię reklamową TV, w czaso-

pismach branży dziecięcej oraz w serwisie 

Zabawkowicz.

3. Na tegorocznych targach wystawiliśmy 

się po raz pierwszy. Wszystkie nasze za-

bawki wzbudziły ogromne zainteresowanie, 

co zaowocowało pozyskaniem nowych od-

biorców. Była to dla nas również okazja do 

spotkań z odbiorcami, z którymi już współ-

pracujemy.

Adrian Balakier, Playmobil

1. Największym zainteresowaniem klien-

tów cieszyły się produkty licencyjne Ghost-

busters, które będą dostępne od 12 maja 

br., oraz Dragons, które trafi ą do sprzeda-

ży w sierpniu br. Spośród naszych nowości 

przygotowanych na I półrocze klienci zwra-

cali uwagę na zestawy: Sand, City Action Po-

licja, Sports & Action Piłka nożna, Country 

Stadnina koni, a ponadto na artykuły impul-

sowe w cenie na każdą kieszeń. Jeśli chodzi 

o nowości na II półrocze, to prym wiodły ze-

stawy: History Rzymianie i Egipcjanie, Prin-

cess Zamek księżniczki, Family Fun Statek 

wycieczkowy, City Action Lotnisko.

2. Planujemy wsparcie reklamą TV naszych 

tegorocznych nowości w kanałach dziecię-

cych oraz standardowych kanałach telewi-

zyjnych w okresie Wielkanocy, Dnia Dziec-

ka, back to school oraz Bożego Narodzenia. 

Wspieramy również sprzedaż naszych pro-

duktów poprzez duże wystawy, które co 

miesiąc stają w innym mieście w Polsce. 

Wstęp na nie jest dla dzieci bezpłatny, na 

miejscu odbywają się zabawy z animatora-

mi oraz konkursy z nagrodami. Dodatkowo 

organizujemy przez cały rok setki akcji pro-

mocyjnych z naszymi klientami.

3. Organizatorom oraz samym targom przy-

znajemy pięć gwiazdek na pięć możliwych. 

W porównaniu z poprzednimi latami od-

notowaliśmy największą frekwencję klien-

tów na stoisku. Trzeba wspomnieć, iż tego-

roczne targi zanotowały rekordową liczbę 

odwiedzających, których było około 7 tys., 

i są największym wydarzeniem targowym 

w Polsce w branży zabawkowej. Uczestni-

czymy w nich od pierwszej edycji, przez lata 

obserwując pozytywny, dynamiczny rozwój 

imprezy. 

Multigra

Od lewej: M&Z, Winning Moves

Abino

MGA

Tactic
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Grupa Wydawnicza Foksal Sp. z o.o.
Al. 3 Maja 12, 00-391 Warszawa
Kontakt: Przemysław Karkosa
tel. kom. 664 031 510
przemyslaw.karkosa@gwfoksal.pl

Zapraszamy do naszych partnerów handlowych:
Abro – 03-310 Warszawa, ul. Staniewicka 7, tel. 22/ 819-41-35; Anek – 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 320, 
tel. 22/ 721-17-77; Rekman – 53-609 Wrocław,  ul. Fabryczna 14, tel. 71/ 359-46-19; Ablex – 60-003 Poznań, ul. Sycowska 48, 
 tel. 61/ 661-62-37; M&Z – 81-571 Gdynia, ul. Chwaszczyńska 131B, tel. 58/ 629-85-89; Euro-Trade - 31-263 Kraków, 
ul. Łokietka 155, tel. 12/ 61-44-133; MIKI – 32-085 Modlniczka, ul. Handlowców 2, tel. 12/685-03-01

REKLAMA WYSPA DINOZAUROW 240x140 RYNEK ZABAWEK.indd   1 27.03.2017   09:13:47

Reklama

Magdalena Jankowska-Graczyk, 
Russell

1. W tym roku do naszej oferty dołączy kilka 

nowych linii, niektóre zaprezentowaliśmy na 

targach. Były wśród nich: zabawki kreatyw-

ne na licencji National Geographic – są to 

produkty nieco zbliżone do naszej głównej 

dystrybucji – 4M, ale bardziej zaawansowa-

ne, dla starszych dzieci, w atrakcyjnej szacie 

grafi cznej, co świetnie uzupełniłoby dotych-

czasową ofertę; Piasek Magiczny – nowe wzo-

ry oraz stare wzory w nowych opakowaniach; 

seria Zrób to Sam fi rmy Addo, a także mozai-

ki i kosmetyki dla dziewczynek; Bańki mydla-

ne fi rmy Tuban, których jesteśmy wyłącznym 

dystrybutorem na Polskę. Największym zainteresowaniem cieszyły 

się bańki z racji nadchodzącego sezonu wiosenno-letniego, natomiast 

wiele pochlebnych opinii zebrała również linia National Geographic.

2. Wiosną ruszy reklama osiągających ogromne rozmiary Baniek my-

dlanych polskiej fi rmy Tuban oraz pasty balonowej Magic Goo, którą 

nasi klienci już dobrze znają. Reklamy zabawek kreatywnych, głównie 

4M, planujemy w listopadzie.

3. Wystawiliśmy się w Kielcach po raz pierwszy i muszę przyznać, że im-

preza spełniła nasze oczekiwania. To dobry czas i miejsce na pokazanie 

zarówno nowości, jak i podstawowego asortymentu. Zebraliśmy wie-

le konkretnych zamówień, odbyliśmy też liczne rozmowy z obecnymi 

i przyszłymi klientami.

Marcin Woźniak, Wader-Woźniak 

1. Nasze nowości można podzielić na kilka grup. Pierwsza z nich to 

seria pojazdów ciężarowych dla najmłodszych: wywrotka, betoniarka, 

dźwig i śmieciarka. Druga to pojazdy Tech Truck. Kolejna – produkty 

Dante Wader-Woźniak FoxGames



3/201728

TARGI

na licencji Disneya. Czwarta grupa obejmuje 

artykuły dla przedszkolaków, natomiast piąta 

to tak naprawdę rozwinięcie naszych dróg 3D 

w poziomie i pionie. 

Zestawy występują zarówno w kolorystyce 

podstawowej, jak i tematycznej, np. Policja, 

Straż pożarna, Szpital. Mają one walory edu-

kacyjne, zapoznają maluchy z numerem 112. 

Korzystając z okazji, dodam, że nasze produk-

ty chętnie są wykorzystywane przez nauczy-

cieli w przedszkolach podczas warsztatów 

zapoznających dzieci z pracą policji, służb 

medycznych czy straży pożarnej.

2. W najbliższym czasie będziemy mocno 

promowali produkty letnie. Przygotowaliśmy 

m.in. specjalne kosze do ich ekspozycji.

3. Na targach w Kielcach wystawiliśmy się po 

raz drugi. Podoba mi się formuła imprezy, to, 

że jest przeznaczona wyłącznie dla specjali-

stów. Ważne jest też to, że targi są skondenso-

wane, trwają trzy dni. Pierwsze dwa dni były 

dla nas bardzo intensywne, a i trzeciego też nie 

narzekaliśmy na frekwencję na naszym sto-

isku.

Karolina Marciniak, Dante

1. Naszą gorącą nowością są „kosmiczne” 

klocki Magformers. W ofercie mamy różne 

zestawy – dedykowane zarówno dziewczyn-

kom, jak i chłopcom. W każdym opakowaniu 

jest instrukcja, z której budowniczy mogą 

korzystać, ale równie dobrze mogą dać upust 

swojej wyobraźni.

2. Poważnie myślimy o reklamie telewizyjnej 

klocków Magformers w kanałach dziecięcych.

3. W tym roku nasi klienci dopisali, zaintereso-

wanie nowościami, ale też całą ofertą było duże. 

Jesteśmy bardzo zadowoleni z targów.

Przemysław Błażejak, Trefl 

1. Przedpremierowo pokazaliśmy sygno-

wane naszą marką zabawki drewniane, do-

stępne już od kwietnia. Patronem serii jest 

zastrzeżony znak towarowy Miś Zdziś, któ-

ry wędruje po świecie i z każdego zakątka 

przywozi dla dzieci nową zabawkę, pisze 

do nich listy, proponuje zabawy, wierszy-

ki, rymowanki. Zainteresowanie klientów 

tymi zabawkami było ogromne. Dodatkowo 

w wybranych zestawach dzieci znajdą note-

sik Misia Zdzisia, w którym mogą zapisywać 

swoje spostrzeżenia i uwagi. Wśród nowości 

targowych był także drewniany Krokodylek 

Emilek do ciągnięcia, który kłapie mordką. 
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Mamy też kilka nowości z linii VTech, jed-

ną z nich jest edukacyjny Aligator Edukator. 

Nowością jest też odnosząca już sukcesy za 

granicą wysokiej jakości linia Tut Tut Autka, 

która właśnie wchodzi do Polski. Cała zaba-

wa polega na tym, że pojazdy z serii Tut Tut 

Autka po najechaniu na punkt rozpoznający 

mówią, grają i śpiewają. Serię można rozbu-

dowywać za pomocą zestawów ulic, tworząc 

w ten sposób świat Tut Tut Autek.

2. Przed Dniem Dziecka, a właściwie już 

w marcu i kwietniu, planowana jest reklama 

TV dla gry „Mistakos” oraz linii Tut Tut Au-

tka, w kwietniu – produktów na licencji Soy 

Luna, a w maju gier na licencji Cars 3.

3. Targi zakończyły się naszym ogromnym 

sukcesem, w ciągu tych trzech dni odwiedzi-

ły nas tłumy klientów, nasze produkty cie-

szyły się bardzo dużym zainteresowaniem. 

Jesteśmy też pod wrażeniem organizacji wy-

darzenia, widzimy progres rok do roku. To 

niepowtarzalna okazja do spotkań z dotych-

czasowymi klientami, nawiązania nowych 

kontaktów oraz zaprezentowania nowości.

Karolina Michalska-Paś, Rekman

1. Na targach zaprezentowaliśmy szeroką 

ofertę naszych nowych importów: Ninja 

Corporation, WOW Toys oraz Illiani Toys, 

a także nowości na licencjach Cars 3, piękne 

namioty, łóżka Clever Beds, latarki dotyko-

we, projektory oraz świecące maskotki. Na 

naszym stoisku można było obejrzeć po-

pularne lalki Jakks Pacifi c, nowości i best-

sellery Winning Moves, w tym „Monopoly 

Wrocław” i „Monopoly Junior Wrocławskie 

Krasnale”, kolekcję Sylvanian Family, rower-

ki, gokarty i wózki fi rmy Hauck, w tym naj-

nowszą kolekcję wózków i akcesoriów dla la-

lek z kolekcji Little Diva, produkty Nenuco, 

Lena i Educa.

2. Wróciliśmy z Kielc z nagrodą za stoisko 

– w tym roku w związku z 25-leciem fi rmy 

było ono wyjątkowe. Działania reklamowe 

planujemy dopiero w drugiej połowie roku. 

Na pewno będą one przebiegać dwutorowo: 

po pierwsze, skupimy się na promocji Wy-

spy Szkrabów, naszego sztandarowego pro-

jektu, po drugie, prowadzona będzie sprze-

daż z podziałem na poszczególne kanały. 

3. Nasze stoisko odwiedziło wielu klien-

tów, którzy dotychczas nie znali Rekmana 

i z nim nie współpracowali, pojawili się rów-

nież klienci z zagranicy. Co ważne, do Kielc 
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przyjechało wielu naszych partnerów biznesowych z Wyspy 

Szkrabów, co również bardzo nas cieszy. Taka impreza ułatwia 

nawiązywanie i utrzymywanie dobrych wzajemnych relacji. 

Władysław Mickiewicz, Polesie

1. Jedną z naszych nowości jest licencyjna seria Mamut. Kolo-

rystyka zabawek jest oryginalna, co bardzo się podoba klien-

tom. Wprowadzamy również powoli do sprzedaży atrakcyjną 

cenowo linię pojazdów Jupiter. Coraz bardziej popularne sta-

ją się też kuchnie z serii Carmen. Korzystając z okazji, muszę 

się pochwalić, że nasza Betoniarka otrzymała tytuł Zabawki 

Roku 2016. W najbliższym czasie do naszych serii licencyj-

nych Mamut i Volvo dołączą Smerfy.

2. W tym roku mamy plany reklamowe skierowane do od-

biorcy bezpośredniego i na pewno będzie o nas jeszcze gło-

śniej niż dotychczas.

3. Nasze stoisko miało powierzchnię około 180 mkw., w przy-

szłym roku planujemy zmiany, aby jeszcze lepiej pokazać za-

stosowanie poszczególnych zabawek. Bardzo nas cieszy, że 

klienci z różnych stron Polski przyjechali do Kielc przede 

wszystkim po to, by się z nami spotkać. Nasze zabawki speł-

niają ich oczekiwania i to jest powód do dumy.

Paulina Michałowska, Winning Moves

1. Wśród naszych nowości można wymienić „Monopoly Real 

Madryt”. Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się też gra 

„Podrzuć świnie”, która zapewniła doskonałą rozrywkę wszyst-

kim odwiedzającym nasze stoisko. Mocnym tematem były ty-

tuły oparte na licencji HBO – „Gra o Tron”, zaprezentowaliśmy 

klientom „Monopoly”, „Ryzyko” w polskiej, nieco uproszczonej 

wersji oraz „Cluedo” w wersji ekskluzywnej. W tym roku poło-

żymy nacisk na licencję Harry’ego Pottera. Bardzo ważne są dla 

nas również przeznaczone dla fanów szybkich rozgrywek karty 

Top Trumps z atrakcyjnymi licencjami. Myślimy też o graczach 

komputerowych, aby również mogli mieć swoje ulubione tytu-

ły na półce – z myślą o nich pojawi się m.in. „Skyrim”.

2. Z pewnością nie damy o sobie zapomnieć. Nasze działania 

marketingowe będą skupione wokół gier miejskich, których 

nowe edycje i ich premiery zapowiemy już wkrótce. Na pewno 

sporo będzie się działo w związku z premierą siódmego sezo-

nu „Gry o Tron”, zatem czerwiec i lipiec będą bardzo gorące. 

W przypadku tytułu „Podrzuć świnie” mogę zapewnić, że pla-

nujemy intensywną kampanię promującą grę, w końcu to nasz 

hit imprezowy!

3. Jeśli chodzi o tegoroczne targi, to byliśmy na nich pierwszy 

raz. Jesteśmy bardzo zadowoleni z frekwencji, dlatego za rok 

planujemy powrót do Kielc. Uwagę odwiedzających oprócz li-

cencjonowanych edycji „Monopoly” przykuwały również edy-

cje miejskie: Gdańsk, Kraków, Wrocław oraz „Monopoly Recy-

kling w Sosnowcu”. Ich liczba utwierdziła ich w przekonaniu, 

że „Monopoly” może mieć nieskończenie wiele twarzy. Pod-

czas targów chodzi przecież przede wszystkim o to, aby nawią-

zać interakcję z klientami, zaciekawić ich, zainspirować. Tym 

samym mogę stwierdzić, że spełniły one nasze oczekiwania.
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