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WSZYSTKIE DROGI PROWADZĄ DO KIELC…
Od 21 do 23 lutego br. oczy branży zwrócone były w kierunku stolicy województwa
świętokrzyskiego, gdzie odbywały się zakrojone na dużą skalę IX Międzynarodowe
Targi Zabawek i Artykułów dla Matki i Dziecka Kids’ Time.

Fox Games

T

Clicformers

egoroczna impreza zakończyła się pobiciem kolejnych rekordów, jeśli chodzi o liczbę wystawców i zwiedzających, hal wystawienniczych oraz premier rynkowych. Do tego dochodzą rosnąca liczba wystawców zagranicznych, obecność międzynarodowych
autorytetów z branży zabawek oraz wizyty delegacji zagranicznych.
LICZBY MÓWIĄ SAME ZA SIEBIE
Wystawa o łącznej powierzchni ponad 19 tys. mkw. zgromadziła 512
firm z 22 krajów świata, w tym z Belgii, Białorusi, Chin, Czech, Finlandii, Hiszpanii, Holandii, Hongkongu, Litwy, Łotwy, Niemiec, Polski, Portugalii, Rosji, Słowacji, Stanów Zjednoczonych, Szwecji, Turcji,
Ukrainy, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch. Wystawcy zajęli wszystkie
siedem hal kieleckiego ośrodka wystawienniczo-kongresowego oraz
dobudowaną specjalnie na tę okazję halę H. Z najnowszą ofertą zabawek, wózków, fotelików samochodowych, mebli, tekstyliów i artykułów dziecięcych zapoznało się 7515 zwiedzających. Międzynarodowe
znaczenie imprezy podkreśla liczna obecność przedstawicieli zagranicznej prasy branżowej.
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Gonzo Toys

WARTO ROZMAWIAĆ…
Podczas targów odbyły się spotkania z polskimi i zagranicznymi specjalistami sektora branży dziecięcej i marketingu. O trendach w branży opowiedziała m.in. Reyne Rice, amerykańska analityczka i znawczyni rynku produktów dla najmłodszych. Paweł Szmidt, specjalista
z ponad 20-letnim doświadczeniem, wprowadził uczestników w zagadnienie nowych badań rynku zabawek w Polsce. Sławomir Rajch,
współtwórca strategii edukacyjnej Grupy Allegro, opowiedział o logistyce w sklepie internetowym, zaś Marcin Mielczarek podsumował 10
lat prowadzenia sklepu z zabawkami online. Bartosz Ulman podpowiedział, jak konkurować w sprzedaży online, a Agnieszka Rutkowska wprowadziła zainteresowanych w problematykę funkcjonowania
marek dziecięcych w mediach społecznościowych.
PRZY TRÓJKĄTNYM STOLE
Po raz trzeci w programie targów znalazło się wydarzenie poświęcone
rozmowom o możliwościach, jakie polski rynek oferuje zagranicznym firmom. Tegoroczna edycja polsko-białorusko-rosyjskiego „trój-
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Macyszyn
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kątnego stołu”, w którym udział wzięły delegacje z Rosji i Białorusi
oraz przedsiębiorcy z Polski, przybliżyła specyfikę rynku rosyjskiego.
Podczas spotkania odbyły się wystąpienia pod hasłem: „Przegląd rynku
dziecięcego w Rosji”, „2018 rok dopiero się zaczął i od razu tyle niespodzianek”, „Współdziałanie biznesowe: efektywne sposoby promocji”.
STYLOWE PREMIERY
W Kielcach swoją premierę miała m.in. kolekcja Ewa Klucze by Otylia
– autorski projekt Otylii Jędrzejczak, prywatnie mamy 10-miesięcznej
Marceliny.
GWIAZDY DUŻEGO FORMATU
Ponadto wiele firm z branży zabawek wyjechało z targów ze statuetkami zdobytymi w konkursie Kids’ Time Star 2018. W tym roku komisja
przyznała następujące nominacje oraz nagrody:
Kategoria: artykuły dziecięce
Nominacje:
• SkipWish za przenośny zestaw do mycia i suszenia butelek Trip
marki Boon
• Marko za detektor tętna płodu marki Miniland
• Samiboo za kolekcję Superb – śpiworek wielofunkcyjny z technicznej tkaniny rosnący z dzieckiem 3 w 1
Nagroda Kids’ Time Star 2018: Marko za detektor tętna płodu marki
Miniland
Kategoria: foteliki
Nominacje:
• Marko za fotelik iZi Flex FIX i-Size marki BeSafe
• Dorel Polska za fotelik AxissFix Air marki Maxi-Cosi
• Britax Römer Kindersicherheit za Dualfix i-Size marki Britax
Römer
Nagroda Kids’ Time Star 2018: Britax Römer Kindersicherheit za
Dualfix i-Size marki Britax Römer
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Brimarex
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Kategoria: odzież i tekstylia
Nominacje:
• Cool Mama za bambusową sukienkę ciążową i do karmienia
• Eco and More za serię śliniaków do karmienia i zabawy marki Close
Parent
• Texpol za Colorful Dreams – Bamboo-Line Jaquard Collection –
kolekcję żakardową Bamboo-line
Nagroda Kids’ Time Star 2018: Cool Mama za bambusową sukienkę
ciążową i do karmienia
Kategoria: wózki
Nominacje:
• Karoń za wózek Bebetto Bresso Premium Class 02

Tactic
• Bambini za wózek spacerowy Omnio
• Marko za wózek Bumprider Connect
Nagroda Kids’ Time Star 2018: Marko za wózek Bumprider
Connect
Kategoria: zabawki 0-3 lata
Nominacje:
• Kolorowe Baloniki za wirujące przyssawki Whirly Squigz marki Fat
Brain Toy
• SkipWish za zabawkę do raczkowania Explore & More marki Skip-Hop
• Whisbear za E-zzy the Sloth
Nagroda Kids’ Time Star 2018: Whisbear za E-zzy the Sloth

Reklama
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Russell
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Bright Junior Media

Kategoria: zabawki 3+
Nominacje:
• Rebel za grę towarzyską „Cortex”
• ConQuest Entertainment za elektroniczny zestaw konstrukcyjny
Boffin I 750
• Limtech za drewniane klocki magnetyczne Kooglo
Nagroda Kids’ Time Star 2018: ConQuest Entertainment za elektroniczny zestaw konstrukcyjny Boﬀin I 750
Nagrody i wyróżnienia za aranżację stoisk otrzymali:
• Lionelo (G-3)
• Maltex (F-16)
• Tega Baby (G-9)
• Trefl (B-25)

Dumel
• Skipwish (E-19)
• Silver Cross (H-22)
Medale za oryginalną, nowoczesną i kompleksową prezentację firmy
otrzymali:
• Moleo (B-36)
• Minoti (D-84)
• La Millou (D-15)
• Anex (G-21)
• 4 Baby (G-8)
• Deltim X-Lander (H-7)
• iCandy (H-17)
• Roan (G-18)
• Britax Romer (H-11)

Marko

Playmobil
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BEZ OWIJANIA W BAWEŁNĘ…
Tradycyjnie już poprosiliśmy wystawców
o obiektywne podsumowanie tegorocznej
edycji Kids’ Time. Oto, co od nich usłyszeliśmy:
1. Jak oceniają Państwo tegoroczną
edycję Kids’ Time?
2. Najmocniejsze i słabsze strony
targów…
3. Czy było coś, co mile Państwa
zaskoczyło?
4. Które z prezentowanych produktów
cieszyły się największą popularnością?
5. Czy wezmą Państwo udział
w przyszłorocznej edycji imprezy?
Piotr Konefał, ATA

Marek Dobrowolski, Wydawnictwo Nasza
Księgarnia

Stoisko Nasza Księgarnia
1. Byliśmy na Kids’ Time po raz pierwszy
i bardzo nam się podobało.
2. Rozmach, liczba i różnorodność kontrahentów. Słabsze strony okazały się na tyle
mało istotne, że nie warto o nich wspominać.
3. Charakter targów, które ze względu na brak
klientów detalicznych, końcowych, pozwalają skupić się na spotkaniach z kontrahentami
bez większych ograniczeń czasowych.
4. Gry planszowe „Gra na emocjach”, „Gejsze”, „Sen” oraz seria książek dla najmłodszych „Pucio”.
5. Zdecydowanie tak!
Marcin Woźniak, Wader-Woźniak

Stoisko ATA
1. Targi w Kielcach oceniamy bardzo pozytywnie – jako postępowe i rozwojowe. Cieszy
to, że z każdym rokiem jest coraz więcej wystawców. Należy też podkreślić świetną organizację imprezy.
2. Na plus na pewno przemawia dobra
komunikacja z przedstawicielami organizatora, a na minus to, że mimo iż były to
największe targi pod względem wystawców,
nie przełożyło się to na wzrost liczby odwiedzających w porównaniu z poprzednimi
latami.
3. Większa liczba zagranicznych wystawców.
Coraz więcej designerskich stoisk, doskonale
zaprojektowanych.
4. Prezentowaliśmy markę, której jesteśmy
przedstawicielem i dystrybutorem w Polsce – zabawki niemieckiej firmy Bruder.
Jej oferta z każdym rokiem cieszy się coraz
większym zainteresowaniem. W tym roku
skupiliśmy się na animacji produktu, która
dla odwiedzających była bardzo pozytywnym bodźcem oraz inspiracją do właściwej
prezentacji marki w sklepach.
5. Tak.
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tów i oczywiście zdobycia kontraktów oraz
kontaktów.
3. Nasze stoisko cieszyło się dużą popularnością również wśród zagranicznych gości. Mile
wspominamy odwiedziny przedstawicieli zagranicznych mediów, którzy jak się okazuje,
dobrze znają i cenią polską markę Wader.
4. Największym powodzeniem cieszyły się
tradycyjnie nasze nowości. Wśród premier
produktowych na lato: komplety do piasku
z nowymi nadrukami IML, statek, wózek
księżniczki oraz zabawki na licencji My Little
Pony i Transformers. Spośród asortymentu
całorocznego klientom podobały się klocki
w kartonie zamykanym na klik, Mega Garaż, 59-elementowy Kitchen Set oraz zestawy
naczyń My Little Pony. Oprócz naszej produkcji po raz pierwszy zaprezentowaliśmy
całą gamę zabawek ogrodowych marki Dolu
(domki, bujaki, piaskownice, traktory i auta
na pedały, jeździki, rowerki), które wzbudziły
ogromne zainteresowanie wśród kontrahentów. Bardzo dobrze zostały również przyjęte
prezentowane przez nas zabawki Dolu na licencji Fisher-Price. Największym hitem okazał się jednak nocnik edukacyjny w kształcie
prawdziwej toalety z dźwiękiem.
5. Nasi klienci oczekują, że będą mogli spotkać się z nami za rok, dlatego, planujemy
wzięcie udziału również w kolejnej edycji
targów.
Paweł Kołtuniak, Epoch

Stoisko Wader-Woźniak
1. Możemy wystawić targom jak najbardziej
pozytywną ocenę. Wydarzenie z roku na rok
zyskuje na znaczeniu, co można było zauważyć po liczbie klientów zagranicznych. Na
pewno organizatorzy nie mogli też narzekać
na frekwencję. Dla nas był to przede wszystkim doskonały czas na spotkania z kontrahentami i rozmowy o produktach, ich ekspozycji w sklepach, szczególnie że mieliśmy
okazję wyróżnić najlepsze z nich.
2. Targi są przeglądem trendów, tego, co
jest aktualnie modne. Dają możliwość zapoznania się z ofertą rynkową oraz sprawdzenia, gdzie jesteśmy z naszą ofertą.
Mocnymi stronami targów są ich biznesowy charakter, możliwość pokazania się
klientom, bliższego poznania kontrahen-

Stoisko Epoch
1. Może to moje subiektywne wrażenie, ale
wydaje się, że liczba osób odwiedzających
w tym roku była nieco niższa niż w roku poprzednim. Natomiast dla nas, firmy na silnej
fali wznoszącej targi były bardzo udane.
2. Niewątpliwie, najmocniejszą stroną targów
jest ich rosnące znaczenia dla Polski, a także dla naszej części Europy. Wyjątkowo sporo odwiedzających w tym roku pochodziło
spoza kraju. Oczywiście słabą stroną targów
wydaje się to, że miejsca jest dla wystawców
wciąż za mało, przez co musieliśmy się zado-
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wolić relatywnie niewielką powierzchnią wystawienniczą…
3. Dla nas, jako właściciela marek Aquabeads
i Sylvanian Families, miłym zaskoczeniem
było to, że jesteśmy tak bardzo rozpoznawalni.
Oznacza to, że proces budowania świadomości
marek przebiega sprawniej, niż zakładaliśmy.
4. Posiadamy dwa brandy, które są skrajnie od siebie różne i zasadniczo adresowane
do innych odbiorców. Sylvanian Families to
marka z kategorii premium, która najbardziej
przypada do gustu specjalistom, natomiast
Aquabeads to linia produktów szybko rotujących, zatem doskonały produkt także dla
niespecjalistów. Choć to pewne uproszczenie,
ponieważ przy odpowiedniej strategii obydwie cieszą się zainteresowaniem w każdym
z kanałów sprzedaży.
5. Nasza aktywność na targach w Kielcach
powoli się rozwija. Z każdym rokiem jesteśmy silniej obecni i bardziej aktywni.
W przyszłym roku ponownie weźmiemy
udział w targach Kids’ Time, ale z większym
rozmachem.
Bernard Ciupa, Abino

Stoisko Abino
1. Ogólnie całą edycję oceniam pozytywnie.
Kids’ Time pozwalają na swobodną prezentację oferty u progu sezonu wiosennego, zebranie cennych uwag odbiorców, ale przede
wszystkim umożliwiają ocenę kierunków
rozwoju rynku zabawek.
2. Mocną stroną targów jest duża liczba wystawców. Powinno to przyciągać szeroką grupę odbiorców, ale niestety, nie do końca tak
się dzieje.
3. Sporo grup zwiedzających z zagranicy.
4. W tym roku szczególną uwagę przykuwała seria zestawów trików iluzjonistycznych „Magia od podszewki”. Zwiedzający
ciepło odnosili się także do serii wydanych
przez Abino gier karcianych, w szczególności
„Orient Express”.
5. Oczywiście. Już teraz zapraszamy wszystkich odbiorców – nasze stoisko będzie dokładnie w tej samej lokalizacji.
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Bartosz Ulman, Navo Orbico Toys

Spin Master, Navo Orbico Toys
1. Dla nas była to wyjątkowa edycja z uwagi
na premierę nowej dywizji zabawek w Navo
Orbico – Navo Orbico Toys. Z radością przyjęliśmy pozytywny odbiór przez rynek nowego szyldu, pod którym działamy. To nie koniec
zmian, w tym roku dysponowaliśmy dwa razy
większą przestrzenią wystawienniczą, co też
obrazuje nasz rozwój jako dystrybutora. Będąc
doświadczonym wystawcą, z przyjemnością
współpracujemy z tak profesjonalnym organizatorem. Fajnie jest też obserwować, jak z roku
na rok rośnie zarówno liczba odwiedzających,
jak i powierzchnia naszego stoiska.
2. Olbrzymią zaletą tych targów jest fakt, że
są skierowane do segmentu B2B. To event dla
profesjonalistów w swoich dziedzinach i najważniejsze tego typu targi w Polsce. Naszym
zdaniem strzałem w dziesiątkę była zmiana dni,
w których odbywa się impreza, na środę, czwartek i piątek. Poprzednia wersja, od czwartku do
soboty, zawsze wydawała nam się mniej fortunnym rozwiązaniem. Teraz jest dużo lepiej.
3. Bardzo miły był dla nas pozytywny odbiór
Navo Orbico Toys. Dla rynku to na pewno
zmiana, bardzo nam zależało, aby klienci szybko dostrzegli, że przełoży się ona na większą
atrakcyjność rozwiązań systemowych i szerokość naszego portfolio. Będąc od stycznia tego
roku wyłącznym dystrybutorem
Epoch na rynku tradycyjnym i działając wspólnie z Epoch na rynku nowoczesnym, zaplanowaliśmy dalszy rozwój dystrybucji produktów
Sylvanian Families oraz Aquabeads. Jednym
z jego elementów jest dedykowane brandowanie sklepów, co wzbudziło ciekawość naszych
klientów. Zauważyliśmy spore zainteresowanie naszymi sztandarowymi brandami, m.in.
Supermag Toys, Głowami do stylizacji Barbie,
Hexbug, które rozpieszczają klientów, regularnie wprowadzając nowe linie. Szeroko zapoznawano się również z ofertą Coriex – włoskich
produktów tekstylnych i nie tylko. To całoroczne licencyjne plecaki, piórniki, parasolki, ale też
zestawy podarunkowe w pięknych opakowaniach. Duże zaciekawienie wzbudziły ponadto
nowe dostawy produktów sezonowych, m.in.

licencyjne latawce Eolo oraz zabawki ogrodowe
i wodne Banzai.
4. Super jest obserwować, jak przywiezione
przez nas nowości „chwytają”. W tym półroczu proponujemy kilkanaście ciekawych
nowości. Interaktywne małpki Fingerlings
(Wowee) osiągnęły liczne sukcesy na rynkach
międzynarodowych, np. zdobyły nagrodę
Toy of the Year Award 2018. W Polsce mamy
wyłączność na ich dystrybucję. Kolejna
świetna propozycja to Iniemamocni 2 (Jakks
Pacific), czyli figurki, pojazdy akcji i inne zabawki interaktywne na licencji Disneya, które dotrą do dzieciaków w miłym połączeniu
z wcześniejszą kampanią TV i planowaną na
13 lipca premierą filmu „Iniemamocni 2”.
Produktem must have będzie też nowa linia
Knex – Imagine to marka klocków konstrukcyjnych będąca wiceliderem sprzedaży tej
kategorii w USA. Dla niej również zaplanowaliśmy kampanię TV. Kolejna nowość to
przygoda wśród gwiazd z nową linią Hexbug
Nano Space. Tworzą ją zestawy przedstawiające bazy i stacje kosmiczne, które z pewnością zainteresują dzieciaki, nie tylko dzięki
kampanii TV. Ogromne zainteresowanie
wzbudziły też Baby First, czyli miękkie lalki
dla maluszków, które można prać. Firma ta
jest obecna na rynku USA już od 1907 roku.
5. Tak, to już nasza tradycja, że spotykamy się
tam z klientami. Zauważamy też, że kontrahenci przyzwyczaili się do naszej obecności
i oczekują tych spotkań.
Iwona Porwat, Artsana Poland

Stoisko Artsana Poland
1. W targach Kids’ Time bierzemy udział po
raz siódmy. Tegoroczna edycja pozytywnie
nas zaskoczyła – zainteresowanie zwiedzających było ogromne. Przeprowadziliśmy wiele
konkretnych rozmów o biznesie, a na tym zawsze najbardziej nam zależy. Targi są bardzo
ważnym wydarzeniem w naszym kalendarzu
aktywności marketingowych, jedną z lepszych
form zaprezentowania nowych produktów.
Klienci mogą sprawdzić ich funkcjonalność,
a my – posłuchać ich opinii.
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2. Tegoroczną edycję uznajemy za bardzo udaną. Brak jakichkolwiek zastrzeżeń do działu
organizacyjnego – pracownicy targów byli
bardzo pomocni i w stu procentach dyspozycyjni, zatem duży plus za świetną organizację.
Nie zawiedli także nasi klienci – i tu kolejny
duży plus za wysoką frekwencję odwiedzających. Słabych stron nie odnotowaliśmy.
3. Targi są stałym elementem naszego marketingu wystawienniczego. Tym łatwiej nam
dostrzec, jak z roku na rok się rozwijają.
Każda edycja to organizacja, rozmach, dynamizm i profesjonalizm. Miło patrzeć, jak
impreza się rozwija, ponieważ to ważne miejsce na mapie naszej branży. Targi w Kielcach
zaczynają przypominać największe i najbardziej liczące się imprezy branży dziecięcej
w naszej części Europy.
4. Dużym zainteresowaniem cieszyła się linia gier dla dzieci od 2. roku życia Family
Games oraz nowa seria zabawek Smart2Play.
Produkty te zostały zaprojektowane tak, aby
angażować dzieci w zabawę i pomóc im zrozumieć, jak powstają rzeczy i jak działają, gdy
zostaną połączone.
5. Chicco ma swoje stałe miejsce w hali E
i tak pozostanie, zwłaszcza że w kolekcji na
rok 2019 mamy do pokazania naszym klientom dużą liczbę nowych, innowacyjnych produktów.
Marcin Maciejewski, Dante

1. Najważniejsze, że tendencja rozwoju została zachowana – było więcej wystawców
i większe powierzchnie stoisk. Cieszy też fakt,
że jest to impreza szerzej odwiedzana przez
duże firmy, w tym również sieci handlowe.
Obecnie jest to tak naprawdę największa impreza naszej branży nie tylko w Polsce, ale też
w naszej części Europy. Myślę, że warto wykorzystać ten trend poprzez udostępnianie
większych powierzchni dla nowych wystawców oraz podnoszenie standardu, bo na tym
polu jest jeszcze sporo do zrobienia. Serwis
firm targowych nie zawsze jest profesjonalny.
Może to drobiazg, ale warto, aby na wszyst22 3/2018

kich przejściach były wykładziny, a nie tylko
beton. Przydałyby się też lepsze ogrzewanie
hal i oświetlenie.
2. Warto popracować nad jakością gastronomii, tj. większą liczbą punktów restauracyjnych.
4. Wiele naszych zabawek cieszy się sporym
powodzeniem: I’m Genius, Carotina, Magformers i wiele innych, ale chyba największą
furorę robiła najnowsza kolekcja pluszaków
na licencji National Geographic. Wszyscy się
przy nich zatrzymywali, aby ich dotknąć…
5. Zdecydowanie tak. Rezerwacja już zrobiona.
Maciej Grzesik, TM Toys

Stoisko TM Toys
1. Kids’ Time 2018 oceniam jako świetnie
zorganizowany event branżowy. W końcu
mamy w Polsce targi zabawkowe z prawdziwego zdarzenia, co potwierdza frekwencja
– do Kielc zjechała w tym roku większość
liczących się firm ze strony wystawców, jak
i odbiorców. Śmiało możemy powiedzieć, że
tegoroczna edycja była sukcesem.
2. Jako mocne strony targów uważam dobrą
organizację i nagłośnienie tej imprezy w Polsce i za granicą, co przyciąga odwiedzających
z różnych krajów. Międzynarodowy zasięg wystawy powoduje, że mamy okazję zaprezentować naszą ofertę nie tylko polskim odbiorcom.
Na minus przemawia natomiast nierównomierne rozmieszczenie wystawców w halach –
w niektórych było za mało miejsca, ze względu
na duże zagęszczenie firm, co powodowało
spory hałas i przeszkadzało w pracy.
3. Co roku mile zaskakuje mnie to samo,
czyli coraz większe zainteresowanie targami.
Jeszcze dwa lata temu połowa hal była pusta, podczas gdy w tym roku wszystkie były
wypełnione po brzegi, a nawet powstała dodatkowa. Cieszę się, że w Polsce tak szybko
rozwija się impreza, która przyciąga firmy
z całego świata. Kto wie, może za kilka lat nie
będziemy musieli jeździć do Norymbergi?
4. Firma TM Toys słynie z tego, że ma w swoim portfolio produkty dla niemal każdej gru-

py wiekowej, dla dziewczynek i chłopców,
każdy może znaleźć coś dla siebie. Od kilku
lat mocno się rozwijamy i staramy się zaprezentować jak najlepszą ofertę, która zaspokoi
potrzeby konsumentów. Przekłada się to na
ogromne zainteresowanie naszymi zabawkami. Podczas targów w Kielcach klienci skupiali się na ofercie związanej z Wielkanocą
i Dniem Dziecka, dlatego największym powodzeniem cieszyły się zestawy do robienia
baniek mydlanych Fru Blu, materace dmuchane, nowości Schleich, jak również nasza
nowa gra „Milionerzy”.
5. Oczywiście, weźmiemy udział w kolejnej
edycji targów. Myślę, że każda firma, która
chce się liczyć na rynku zabawek w Polsce, powinna zaprezentować swoją ofertę w Kielcach.
Mam też nadzieję, że targi z czasem zastąpią
te organizowane przez naszych dystrybutorów.
Teraz wygląda to tak, że już z końcem lutego
w hurtowniach zaczynają się minitargi, które
trwają do połowy kwietnia. Takie imprezy są
dużym obciążeniem dla dostawców, ponieważ musimy przez dwa miesiące jeździć po
całej Polsce, a ze względu na coraz mniejsze
zainteresowanie nimi ze strony klientów – nie
przynoszą wymiernych efektów. Dlatego mam
nadzieję, że już od roku 2019 będzie tylko jedno wiosenne spotkanie z klientami – podczas
targów Kids’ Time w Kielcach.
Gabriela Witos, Mario

Stoisko Mario
1. Tegoroczną edycję targów uważam za lepiej zorganizowaną pod względem organizacyjnym niż poprzednie – dział techniczny
oferował wystawcom dużą pomoc. Ponadto
oferta towarowa jest coraz bogatsza, a stoiska
wyjątkowo piękne.
2. Na plus na pewno duży, ciekawy wybór
artykułów dla dziecka. Do słabszych stron
targów można zaliczyć rosnące z roku na rok
koszty stoisk.
4. Zdecydowanie lalki hiszpańskie, które stały się w Polsce modne.
5. Myślę, że tak.

TARGI

Ateneum

StNux

M&Z

Rebel

Marioinex

Lorien

Reklama

Kontakt handlowy:
Karol Popiński, k.popinski@nk.com.pl
handel.gry@nk.com.pl, tel. (22) 338-92-11

8-108
LAT

Premiera:
4 kwietnia

ZEUS
Gra z figurką Zeusa!
Zabawa + nauka liczenia i mitologii.

Nie wstawiamy gier do hipermarketów.
Klienci szukać ich będą w Twoim sklepie!

5-105
LAT

Premiera:
18 kwietnia

PORA NA STWORA
Potwornie fajna gra!
Gracze tworzą stworki z kart.

8-108
LAT

Premiera:
9 maja

NAJAZD TURYSTÓW
Wakacje coraz bliżej!
Słońce, palmy i… walka o miejsce w hotelu.

10-110
LAT

Premiera:
9 maja

BUDOWA MIASTA
Inwestuj w nieruchomości.
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