Hiszpańskie firmy podczas Kids’ Time 2019
Podczas 10 urodzin targów Kids’ Time w Targach Kielce, od 20
do 22 lutego 2019, swoją ofertę zaprezentują uznani hiszpańscy
producenci. Będzie można zobaczyć, m.in. modne ubranka i
wyroby tekstylne, dodatki i akcesoria: takie jak wózki czy
wanienki oraz meble do pokoju dziecka. Hiszpańskie firmy
zostaną w większości zlokalizowane w hali B, a dwie z nich w
hali D.

TUC TUC; B-28

Tuc Tuc jest referencyjną hiszpańską firmą zajmujacą się
sprzedażą artykułów do opieki nad dziećmi, modą dzieciecą i
produktów dla niemowląt. Inspiracja firmy rodzi się obserwując świat
fantazji i zabawy który otacza dzieci. Nasza marka, która obchodzi w
tym roku swoje 25-lecie, pracuje każdy sezon wkładając caly swój
wysilek aby wszystkie artykuły były naładowane zawsze
kreatywnością i innowacją, dając bezwzględne pierwszeństwo
jakości i bezpieczeństwu najmniejszych mieszkanców domu.
"Poprzez nasze produkty jesteśmy obecni we wszystkich
momentach jakie spedzają razem rodzice i dzieci: bawiąc się, na
spacerze, w godzinach jedzenia, podróży, po przebudzeniu się i
przed snem. Jesteśmy świadkami rozwoju dzieci i cenimy ich
szczęście oraz spokój i wygodę rodziców."
BABIDU; B-34

Antonio Gimenez założył firmę Babidu w 1992 roku. Wizja jaka
legła u podwalin firmy to stworzenie dziecięcej marki oferującej

najwyższą jakość, wyrafinowany gust aż do poziomu najmniejszego
detalu. Miała stać się światowym, modowym punktem odniesienia w
obszarze odzieży dziecięcej.
Babidu przyobleka maluchy w styl, komfort i jakość. Wszystkie
nasze wzory wykonane są z wysokiej jakości tkanin w niemal
rzemieślniczy sposób, dbamy bowiem o najdrobniejsze szczegóły.
- Portfolio produktów:
Celem Babidu zawsze było inspirowanie naszych klientów poprzez
pełną kolekcją miękkich i eleganckich ubrań, takich jak sukienki,
śpioszki, śliniaki, narzutki, przepaski, body ... od 0 do 36 miesięcy i
od 2 lat - 6 lat.
Cała nasza kolekcja jest skierowana do dzieci w wieku od 0 do 2 lat,
ale z niektórych produktów można korzystać nawet w wieku
dwunastu lat.Jest tak w przypadku piżam i bielizny, zarówno dla
dzieci, jak i dziewcząt.
W babidu połączyliśmy jakość i lekkość stuprocentowej bawełny,
aby tworzyć piękne kolekcje.
W babidu ubieramy maluchy w słodkie i wygodne, ale przede
wszystkim zdrowe dla skóry dziecka ubranka.
W naszych projektach stosujemy stuprocentową bawełnę dla
naturalnej ochrony najmłodszych. Bawełna, pieszcząc ich wrażliwą
skórę pozwala im lepiej usuwać wilgoć i czuć się dobrze.
- Kolekcja
Gama naszych produktów zawsze w jasnoniebieskich i różowych
pastelowych kolorach - to bohaterowie ubrań dla dziec. Co roku
jednak roku wprowadzamy innowacje do kolekcji na specjalne
okazje.
Ponadto w tym sezonie czerń jest mocna obecna w naszej kolekcji.
Jesień-zimę 2019 roku będziemy podkreślać oryginalnymi i słodkimi
nadrukami.

BIMBI DREAMS; B-23

BIMBI DREAMS od Coimasa. Ma swoje początki w 1978 roku. Od
tego czasu kochamy i opiekujemy się dziećmi!
Projektowanie i produkcja odbywają się w Oeko-Tex. Materiały
organiczne pozyskiwane są z naszych własnych zakładów w
Hiszpanii. Ten proces pozwala nam kontrolować każdy element i
gwarantować jakość naszych produktów oznaczonych "Made in
Spain". Naprawdę chcemy tego, co najlepsze dla noworodków i
niemowląt.

OLMITOS; B-35

Witamy w naszym magicznym świecie, w którym szczęście
maluchów jest naszą inspiracją. Kochamy dzieci. Żyjemy, myślimy i
tworzymy z myślą o nich i o ich szczęściu.
Dbamy o to, o co dbacie Wy - rodzice. Jesteśmy rodzicami takimi
jak Wy, zatem znamy Wasze potrzeby i potrzeby maluchów.
Codziennie staramy się rozwijać.
Towarzyszymy Wam we wszystkich Waszych przygodach, chcemy
być obecni w najważniejszych chwilach życia maluchów, w ich
pierwszych krokach, w ich zabawie, w codziennym zmaganiu z
posiłkami, podczas gdyu śpią i kiedy marzą

PEKEBABY CREATIVE, S.L.; B-33

Wszystkie nasze produkty są produkowane wyłącznie w Hiszpanii z
użyciem najwyższej jakości materiałów. Nasz katalog produktowy -

ogrzewacze na nogi, kołderki, siatki, śpiworki Nordic nest, śpiwory,
koce, maty do wózków, zestawy prześcieradeł, flanelowe
prześcieradła, itp. Jeśli zagłębisz się w nasz katalog, znajdziesz dwa
rodzaje kolekcji: kolekcje z nadrukowanymi wzorami i kolekcjami z
haftowanymi motywami, a także szeroką gamę produktów
wodoodpornych.
"Elastyczność i szybkość" to nasze motto. Nie ma minimalnej ilości
wymaganej do złożenia zamówienia. Usługa ODM: możemy
zaprojektować i wyprodukować markę własną. Nasza mocną stroną
jest jakość produktów.

PLASTIMYR; B-41

Od 1957 roku hiszpańskiej firmie PLASTIMYR przyświeca jasny cel:
uszczęśliwić dzieci. Dzisiaj PLASTIMYR pracę z dziećmi i dla dzieci,
tworząc produkty o wysokiej jakości, zapewniając lepsze i
bezpieczniejsze życie. Dzieci i rodzice to jest nasza pasja i główne
zobowiązanie.
PLASTIMYR jest liderem hiszpańskiego rynku produktów dla dzieci,
coraz bardziej zaznacza swoją pozycję na rynku międzynarodowym.
Katalog produktów obejmuje krzesełka do karmienia, kojce,
huśtawki i kołyski, chodniki, wanny i przewijaki, łóżeczka podróżne
... wszystko stworzone z perspektywy małego człowieka. Dzięki
temu codzienne czynności takie jak jedzenie, zabawa, kąpanie,
ubieranie się lub zasypianie będą proste, łatwe i bezpieczne.
Niektóre z tych produktów jak przewijaki, wanienki, zabezpieczenia
do łóżeczek oraz kojce są projektowane i produkowane w Hiszpanii.
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska w hali B stoisko B41 i zapoznania się z wszystkimi naszymi produktami i
nowościami, w tym z naszą nową kolekcję Disney Geo.

