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Eksperci dla branży
21–23.02.2018 | KIDS’ TIME

Dla odwiedzających 9. edycję kieleckich targów 
Kids’ Time przygotowano osiem hal wypełnio-
nych po brzegi branżowymi propozycjami dla 
najmłodszych. W imprezie oprócz krajowych 
wystawców licznie wzięły udział również firmy 
zagraniczne, w tym z Niemiec, Czech, Chorwa-
cji, Belgii i Danii.
 
Tradycyjnie w programie targów zaplano-
wano 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 Paweł 
Szmidt z RMD Research przedstawił nowe 
wyniki badań na temat sektora zabawkowe-
go. Dagmara Habiera z VM Studio podpo-
wiadała, w jaki sposób planować działania 
marketingowe w sklepie w kontekście visual 

merchandisingu. Sławomir Rajch z Raben Gro-
up mówił o logistyce w sklepach internetowych, 
natomiast Bartosz Ulman (Navo Orbico Toys) 
radził, jak konkurować, sprzedając zabawki 
online. O markach dziecięcych podbijających 
social media opowiadała Agnieszka Rutkowska 
(Think Kong), a o znaczeniu wideo w mediach 
społecznościowych – Magdalena Daniłoś 
(Offon Agency). Natomiast Marcin Mielczarek 
(e-Zabawkowo.pl) podzielił się kilkoma prak-
tycznymi wnioskami, do jakich doszedł po dzie-
sięciu latach prowadzenia internetowego sklepu 
z zabawkami.
 
Ważnym wydarzeniem podczas Kids’ Time było 
rozstrzygnięcie Plebiscytu Branży Dziecięcej 
2017 (więcej o konkursie na s. 6). Najlepszym 
handlowcom i firmom wręczyliśmy nagrody 
podczas uroczystej Gali Biznesu. �

Wygraj w Kolonii
KIND + JUGEND INNOVATION AWARD

Rozpoczęło się przyjmowanie zgłoszeń do tego-
rocznej edycji konkursu Kind + Jugend Innova-
tion Award. Zwycięzców poznamy 20 września, 
w dniu rozpoczęcia targów w Kolonii. Jury 
będzie wybierać produkty wyróżniające się 
nowatorskim designem, wykorzystaniem inno-
wacyjnych materiałów i technologii oraz jako-
ścią wykonania. Nagrody zostaną przyznane 
w ośmiu kategoriach: World of Moving Kids, 
World of Travelling Kids, World of Moving 
Kids & Travelling Kids Accessories, World 
of Kids Safety at Home, World of Kids Toys, 
World of Kids Textiles, World of Kids Care, 
World of Kids Furniture. �

Gwiazdy kina 
w Nadarzynie
20–22.04.2018 | WARSAW COMIC CON

W kwietniu w centrum wystawienniczym 
Ptak Warsaw Expo odbędzie się wiosenna 
edycja Warsaw Comic Con, konwentu poświę-
conego komiksom, filmom, produkcjom tele-
wizyjnym i grom. W programie trzeciej edycji 
imprezy są warsztaty, pokazy kostiumów, kon-
kursy i wystawy komiksów oraz mangi. Orga-
nizatorzy zaplanowali również rozbudowaną 
strefę handlową. W Nadarzynie mają się także 
pojawić gwiazdy kina i seriali. Kto? To na razie 
tajemnica. Lista zaproszonych gości zostanie 
opublikowana w marcu. �

Słoń nocą
9.03.2018 | NIETYPOWE ZAKUPY

Łódzki sklep Słoń zaprasza na pierwszą w tym 
roku edycję nocnych zakupów. Klienci, którzy 
pojawią się w salonie 9 marca do godziny 23.00, 
będą mogli m.in. skorzystać z atrakcyjnych 
rabatów. 

Słoń po raz pierwszy zaprosił na nocne kupo-
wanie w ubiegłym roku. Pomysł chwycił, ku 
lekkiemu zaskoczeniu samych inicjatorów 
i potencjalnych uczestników spotkania. – Nie-
którzy rodzice po usłyszeniu reklamy w radiu 
dzwonili do nas, by się upewnić, że nie żartu-
jemy. Powiem szczerze, że nie spodziewaliśmy 
się takiego dobrego efektu. Zaryzykowaliśmy 
i udało się – mówi przedstawicielka sklepu 
Lena Krekora-Szczęsna.

Nowe targi 
w Kielcach
28–29.06.2018 | FASHION FOR KIDS

W czerwcu w Kielcach zadebiutują targi 
skoncentrowane na modzie dziecięcej. 

– Do stworzenia nowej imprezy przekonali nas 
przedsiębiorcy z branży odzieżowej. Ten sek-
tor rozwija się bardzo dynamicznie, a w związ-
ku z tym potrzebuje dodatkowej przestrzeni 
biznesowej. Takie możliwości otwierają przed 
nim właśnie targi Fashion for Kids, które będą 
platformą do nawiązywania kontaktów i relacji 
między firmami tej branży – komentuje mana-
ger wystawy Aldona Matla.
 
Zakres imprezy obejmie odzież dla noworod-
ków, niemowlęcą, dziecięcą i młodzieżową, 
ubrania i bieliznę dla kobiet w ciąży, bieliznę, 
rajstopy, skarpetki dziecięce, nakrycia głowy, 
stroje kąpielowe, stroje karnawałowe, odzież 
okazjonalną, szkolną i designerską, koce, ple-
dy, otulacze. Podczas targów zaprezentowane 
zostaną również kolekcje młodych projektan-
tów. W imprezie wezmą też udział producenci 
obuwia dziecięcego i dodatków (m.in. biżuterii 
dziecięcej, torebek, plecaków i parasoli). �

Słodko i uroczo
10–11.02.2018 | KAWAII TIME

W Elektronicznych Zakładach Naukowych we 
Wrocławiu spotkali się miłośnicy kawaii (czyli 
wszystkiego, co słodkie i urocze, a przy okazji 
związane z mangą, anime oraz Japonią). Goście 
imprezy mieli do dyspozycji salę z planszówka-
mi, stanowiska do przetestowania gier wykorzy-
stujących rzeczywistość wirtualną, mogli także 
wziąć udział w Pokemon Go Battle. �
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