O zabawkach wiemy wszystko,
czyli relacja z Kids’ Time 2018
Jak co roku, pod koniec lutego Kielce stały się centrum zabawek i artykułów dziecięcych
oraz miejscem największych targów dziecięcych w Europie Środkowo – Wschodniej.
Targi dziecięce Kids’ Time od lat goszczą
u siebie producentów, którzy prezentują
swoją ofertę i nowości rynkowe. W tym
roku targi zgromadziły 512 firm, których
przedstawiciele przyjechali do stolicy województwa świętokrzyskiego z 22 krajów
świata. To targowy rekord: jak dotąd nie
udało się zgromadzić większej liczby wystawców. Rekordowa była również liczba
zwiedzających: 7515 osób.

SPOTKANIA I WYKŁADY

Przez dwa dni, oprócz zapoznawania się
z nowościami, goście targów mogli wziąć
udział również w spotkaniach z polskimi
i zagranicznymi specjalistami sektora
branży dziecięcej i marketingu. A było
czego słuchać, bo podobnie jak w ubie-
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głych latach na targi Kids’ Time w Kielcach przyjechała amerykańska analityczka i znawczyni rynku produktów dla
najmłodszych Reyne Rice. Obecny był
również Paweł Szmidt – specjalista w zakresie badań rynku zabawek w Polsce
i Sławomir Rajch, współtwórca strategii
edukacyjnej Grupy Allegro, który zapoznał zwiedzających z tematem logistyki
sklepów internetowych. Zainteresowani mogli również dowiedzieć się więcej
o funkcjonowaniu marek dziecięcych
w obszarze social mediów oraz o tym,
jak osiągnąć sukces w sprzedaży online.
Po raz trzeci w programie Kids’ Time
znalazło się też miejsce na rozmowy delegacji z Rosji i Białorusi z przedsiębiorcami z Polski. Rozmowy poświęcone były
możliwościom, jakie polski rynek oferuje zagranicznym firmom oraz specyfice
branży naszych wschodnich sąsiadów.

PRZEGLĄD NOWOŚCI

Na targach Kids’ Time prezentowane
były zabawki, wózki, foteliki samochodowe, meble, tekstylia i akcesoria dziecięce pochodzące z Belgii, Białorusi,
Chin, Czech, Finlandii, Hiszpanii, Holandii, Hong Kongu, Litwy, Łotwy, Nie-

miec, Portugalii, Rosji, Słowacji, Stanów
Zjednoczonych, Szwecji, Turcji, Ukrainy,
Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch i oczywiście z Polski. Stoiska producentów
i dystrybutorów zajęły powierzchnię ponad 19 000 m kw, czyli wszystkie siedem
hal kieleckiego ośrodka wystawienniczo
– kongresowego oraz specjalnie dobudowaną nową, ósmą. Oprócz zwiedzających
wystawę i prelekcje śledzili dziennikarze
polskiej i zagranicznej prasy branżowej,
takiej jak norweska Baby Hobby &Leketoy, angielski portal www.nursery-online.
com czy niemiecki Baby&Junior. Potężną siłę, jaką ma internet zaprezentowało
ponad 20 blogerek z całej Polski. Panie
prowadzące blogi parentingowe i o tematyce dziecięcej przyjechały na targi, aby
zapoznać się z najnowszą ofertą branży

dziecięcej, jak choćby premierową kolekcją ubranek dziecięcych „Ewa Klucze by
Otylia”, która jest autorskim projektem
polskiej pływaczki i młodej mamy – Otyli Jędrzejczak.
W Kielcach swoje stoisko miał również
nasz dwumiesięcznik „Mój żłobek, moje
przedszkole”. Podobnie jak w ubiegłych
latach pojechaliśmy na targi, aby promować nasze wydawnictwo, ale przede
wszystkim po to, aby poznać najnowsze
oferty zabawek, akcesoriów dziecięcych
oraz gier edukacyjnych, które będziemy Wam polecać na naszych łamach.
Wszystkie godne uwagi propozycje, najnowsze trendy oraz inspiracje będziemy
prezentować w kolejnych numerach naszego magazynu.
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