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Dziesiąta edycja imprezy była rekordowa. 
Według danych organizatorów targi odwiedzi-
ło ok. 8200 gości. Liczba wystawców w porów-
naniu z rokiem ubiegłym wzrosła o ponad 10% 
(przy czym 20% wszystkich wystawców to fir-
my zagraniczne).

NAGRODY I JUBILEUSZE
Podczas uroczystej gali, która odbyła się 
na zakończenie pierwszego dnia targów, wrę-
czone zostały nagrody Kids’ Time Star. Zwy-
cięzców wybrała komisja konkursowa, której 

przewodniczył wydawca naszego czasopisma 
Marek Jankowski.
 
W kategorii Artykuły dla rodziców i dzieci 
nominacje otrzymały firmy: Artsana Poland 
za stojak kąpielowy Bubble Nest, 4Kraft 
za Sofi – łóżeczko turystyczne z funkcją koj-
ca (zwycięzca) i Marko za kolekcję Nanobébé. 
W kategorii fotelików dziecięcych do nagro-
dy nominowano: Avionaut za Aerofix RWF 
z bazą IQ (zwycięzca), Britax Römer za Advan-
safix IV R oraz Marko za serię fotelików 

samochodowych BeSafe z homologacją i-Size. 
W kategorii Odzież, obuwie i tekstylia 
nominacje otrzymały firmy: Eco and More 
za Pop-in Beach All-in-one – kombinezon 
plażowy z kapturem UPF 50+ Close Parents, 
Texpol za kolekcję Mini Zoo oraz Granatovo 
za sukienkę do porodu (nagroda).  Na liście 
nominowanych w kategorii Wózki dziecięce 
znalazły się firmy: Scandinavian Baby za wózek 
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„Kielce są potęgą!”, tak śpiewał znany raper. Dowodem na to była 
jubileuszowa edycja targów Kids’ Time, która odbyła się w Kielcach 
w dniach 20-22 lutego. Wzięło w niej udział 564 wystawców z 20 
krajów. Stoiska firm z branży dziecięcej zajęły 20 tys. m². Po raz 
pierwszy ustawiono aż dwie mobilne hale, przy czym jedna z nich 
w całości była poświęcona grom.
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Nagrodzeni i wyróżnieni w Plebiscycie Branży Dziecięcej.
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uczestniczyły od ich pierwszej edycji: Mar-
ko, Euro-Trade, Playmobil, „Branża Dziecię-
ca” oraz „Świat zabawek”.
 
Na Kids’ Time wręczyliśmy też nagrody zwy-
cięzcom Plebiscytu Branży Dziecięcej. Firma-
mi Roku zostały Artyk oraz Lansinoh. Tytuł 
Handlowców Roku zdobyli Kamil Górka (Lan-
sinoh) i Tomasz Prasak (Playmobil).
 
TROCHĘ WIEDZY
W programie targów nie zabrakło konferen-
cji i spotkań z ekspertami. Można było wysłu-
chać amerykańskiej ekspertki Reyne Rice, 
która mówiła o najpopularniejszych obecnie 
trendach zabawkowych, m.in. o produktach 
zachęcających dzieci do aktywności fizycznej 
oraz zabawkach z elementem niespodzianki.
 
Wystąpienie dla gości targów przygotował 
także Paweł Szmidt, przedstawiciel RMD Re- 
search, który podzielił się dobrą wiadomością: 
według badań przeprowadzonych przez firmę 
rynek artykułów dla dzieci zanotował ponad 
5-procentowy wzrost w stosunku do 2017 r., 
a tendencja wzrostowa się utrzymuje.
 
W programie prezentacji znalazły się również 
wystąpienia dotyczące prowadzenia programu 

wielofunkcyjny Thule Sleek (nagroda), Inte-
gra Global za wózek Anex Quant oraz Muuvo 
za wózek Muuvo Quick.
 
Nominacje w kategorii Zabawki przeznaczo-
ne dla dzieci w wieku od narodzin do 3 lat 
zdobyły firmy: DDW za sensoryczny gryzak 
Bolli, 4 Kraft za Uniq – rowerek biegowy oraz 
G3 za Smutkozjadki (nagroda). W katego-
rii Zabawki dla dzieci powyżej 3. roku życia 
na liście nominowanych znalazły się firmy: 
TM Toys za Zestaw Startowy GraviTrax marki 
Ravensburger, Marioinex za klocki Mini Wafle 
Konstruktor 500 oraz Artyzan za Roomarang.
 
Podczas uroczystej gali nagrodzono również 
firmy, które w oryginalny sposób zaaranżo-
wały powierzchnię wystawienniczą. Medale 
otrzymały: TM Toys, Moleo, Tega Baby i Cybex. 
Wyróżnienie za elegancję i nowatorski styl 
wystąpienia targowego dostały: Foppapedret-
ti Spa, Junior, Sofija, Tuttolina-Tusia, La Millou, 
Baby Design Group, Bebetto Aro Karoń, Ceba, 
Coletto, Baby Merc, Kinderkraft i Babyono.
 
Pamiątkowymi statuetkami uhonorowano 
także Artyka i Tako, świętujących w Kiel-
cach 30-lecie działalności. Podziękowania 
otrzymały również firmy, które w targach 

lojalnościowego oraz ftalanów zawartych 
w zabawkach.
 
Podobnie jak w latach ubiegłych w Kiel-
cach odbył się polsko-rosyjski okrągły stół. 
Podczas spotkania mówiono o rynku arty-
kułów dziecięcych i polityce prorodzinnej 
w Rosji oraz sytuacji rynku odzieży dziecięcej. 

reklama

Jak co roku Marko zaprosiło swoich partnerów handlo-
wy na bankiet tematyczny. Tym razem goście bawili 
się w świecie wikingów.
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bezpieczeństwa. Oprócz tego fotelik w zesta-
wie ma wkładkę dla najmłodszych i uchwyt 
na kubek. Tapicerka została wykonana z oddy-
chającej tkaniny z włóknami bambusa.
 
Dorel pokazał również nagrodzoną w ubie-
głym roku na targach w Kolonii gondolę Jade, 
wózek Lila wyposażony w specjalną wkład-
kę ShapeOfYou, zaprojektowaną przy współ-
pracy z pediatrami, a także produkty z nowej 
serii Maxi-Cosi Home: krzesełko do karmienia, 
łóżeczko i leżaczek.
 
GOŚCIE Z ZAGRANICY
W Kielcach pojawiła się duża grupa wystaw-
ców z Hiszpanii. Wśród nich znalazły się 
działająca od 1978 r. firma Bimbi Pirulos, 
Bimbi Casual, Bimbi Chic, oferująca akceso-
ria niemowlęce, a także Biomecanicas Garvalin, 

Organizatorzy Kids’ Time ponownie zaprosili 
do Kielc przedstawicielki blogosfery parentin-
gowej z całej Polski.
 
RETRO, PTAKI I GONDOLA
Po raz pierwszy na targach pojawiła się strefa 
zabawek retro i najlepszych gier planszowych. 
Można było przetestować zabawki z okresu 
PRL-u oraz obejrzeć propozycje nagrodzone 
w 10. edycji konkursu „Zabawka przyjazna 
dziecku”. Miłośnicy planszówek mieli do dys-
pozycji nowości i bestsellery przygotowane 
przez Trefla, Grannę, Rebela, Naszą Księgar-
nię i Tactica. Spragnieni wiedzy mogli wysłu-
chać wykładu poświęconego mechanice gier 
planszowych przygotowanego przez Wojciecha 
Chuchlę i Przemysława Wojtkowiaka z Rebela.
 
Jednym z targowych debiutantów był dzia-
łający od ponad 20 lat Puls-Art, oferujący 
m.in. materiały edukacyjne: zestaw małego 
dendrologa, zestaw małego tropiciela, prze-
strzenne modele ptaków, tablicę z nagranymi 
odgłosami różnych ptaków (produkt przygo-
towany na licencji BBC). W portfolio firmy 
są również makiety, plansze, mapy, wizerun-
ki zwierząt i ptaków, gry edukacyjne, breloki, 
piórniki, plany lekcji, karty do gry… Puls-Art 
oferuje także usługi m.in. w zakresie aranżacji 
sal edukacyjnych.
 
Na stoisku Dorela można było obejrzeć fote-
liki: AxissFix (z poduszkami powietrznymi) 
oraz Titan Pro – pierwszy fotelik Maxi-Cosi 
z grupy 1/2/3 zapewniający bezpieczną podróż 
dzieciom od 9. miesiąca aż do 12. roku życia. 
Fotelik jest montowany za pomocą Isofix 
i pasa Top Tether. Titan Pro został wyposażo-
ny w 5-punktową uprząż, regulowany zagłówek 
GrowSafe wymuszający jednoczesne wypię-
cie uprzęży fotelika na rzecz zabezpieczania 
dziecka w podróży samochodowym pasem 

producent butów dziecięcych, Lolin Carrion – 
producent akcesoriów niemowlęcych z baweł-
ny, wełny i dralonu, Olmitos – rodzinna firma, 
która od trzech pokoleń zajmuje się produkcją 
i dystrybucją wózków, akcesoriów łazienko-
wych, mebli wypoczynkowych, zabezpieczeń 
dla dzieci i niemowląt, oraz Plastimyr – pro-
ducent przyjechał z kolekcją Stars, w której 
znajdują się kojce, wanny (m.in. wanna Lea, 
pozwalająca jednocześnie korzystać z wanny 
i stołu do przewijania, ułatwiając kąpanie nie-
mowląt) i przewijaki.
 
CYBEX MONITORUJE
Cybex pokazał najnowsze produkty Smart 
oraz premierowe kolekcje wózków i fotelików 
samochodowych. Firma przedstawiła system 
monitorowania Sensorsafe. To zastosowana 
w fotelikach samochodowych z homologacją 
i-Size technologia ostrzegająca rodzica przed 
takimi sytuacjami jak za wysoka lub za niska 
temperatura czy rozpięcie pasów fotelika.
 
Producent zaprezentował również nową odsło-
nę wózków z kolekcji fashion oraz standard. 
W modelach Priam i Mios linii Platinum 
odświeżono gondolę Lux. Ponadto rodzi-
ce mają możliwość konfiguracji wózka przez 
wybór koloru ramy (różowe złoto, matowa 
czerń, chrom) oraz siedziska i gondoli.
 
Na koniec warto wspomnieć o jeszcze jednym 
konkursie rozstrzygniętym drugiego dnia tar-
gów. Wtedy tradycyjnie już wystawcy rywali-
zowali w zawodach kręglarskich. W kategorii 
Ladies pierwsze miejsce zajęła Lena Hedö 
(LeksaksRevyn) przed Eleną Kakhanovą (Det-
skiy Mir Vita) oraz Anną Vorotnikovą (Fest). 
Zawodnikiem, który uzyskał najwięcej stri-
ków, był Krzysztof Gebel (Pulio). W klasyfi-
kacji drużynowej najlepsza okazała się ekipa 
Mammutico, drugie miejsce zajęli reprezen-
tanci „Branży Dziecięcej”, a trzecie Pulio. 
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Nowocześnie i atrakcyjnie zaaranżowane stoisko SkipWish.

Na stoisku Scandinavian Baby można było obejrzeć wózki Thule oraz wiosenną kolekcję Elodie Details.
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