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A R T Y K U Ł Y  D Z I E C I Ę C E K O N K U R S  K I D S ’  T I M E  S T A R

Przed targami, w czasie targów i po nich 
zachęcam do zgłaszania produktów do kon-
kursu. Choć jest to nagroda targowa, to jed-
nak wraz z rosnącą rangą wystawy zyskuje ona 
coraz większy prestiż. Pewne jest to, że lepiej 
ją mieć, niż nie mieć. Zawsze jest to wyróżnik, 
zwłaszcza dla polskich producentów, którzy 
myślą o ekspansji zagranicznej – nie jest tajem-
nicą, że kieleckie targi są mocno obserwowane 
przez konkurencyjne imprezy i branżę w całej 
Europie. Dzięki temu Kids’ Time Star może 
pozwolić łatwiej przebić się na zagranicznych 
rynkach, choćby przy okazji targów w Kolonii 
lub Norymberdze. 

Oczywiście, jak wokół niemal wszystkich 
nagród, wokół Kids’ Time Star narosło wie-
le mitów i legend, które mają być uzasadnie-
niem tego, dlaczego w danym roku wygrywają 
jedne produkty, a nie inne. W tym krótkim 
tekście przedstawię kilka wskazówek, których 
przestrzeganie sprawi, że komisja konkurso-
wa zwróci większą uwagę na produkt i zacznie 
o nim dłużej dyskutować, co zwiększa szansę 
na nominację lub nagrodę. Porady nie doty-
czą wózków i fotelików dziecięcych, ponieważ 
w tych dwóch kategoriach wystawcy mają moż-
liwość osobistego przedstawienia zalet swoich 
produktów – ze względów organizacyjnych nie 

jest to jeszcze możliwe w pozostałych katego-
riach konkursowych. 

WZBUDŹ ZAINTERESOWANIE  
PRZED POSIEDZENIEM KOMISJI
Wszyscy członkowie komisji na kilka dni przed 
posiedzeniem otrzymują od organizatorów 
pełną listę zgłoszonych produktów z podsta-
wowymi danymi: nazwą i marką produktu, 
zgłaszającym oraz dwoma linkami do stron 
internetowych. Już na tym etapie stosunkowo 
łatwo można zyskać przychylność dla swoje-
go produktu. 
 
Zawsze mnie zastanawia, gdy otrzymujemy 
zgłoszenia bez żadnego linku – czyli w zasadzie 
nie daje się nam szansy na poznanie produk-
tu. Niestety, nie mam czasu na szukanie infor-
macji w internecie. Kolejna sprawa to treść 
stron, do których jesteśmy odsyłani – często 
są to strony główne danej marki i znów trze-
ba samodzielnie szukać konkretnego produktu. 
Na to też nie mam czasu, ani chęci – bo sko-
ro zgłaszającemu nie zależy, abym poznał jego 
produkt, to także i ja nie czuję się zobowiązany 
do zabawy w detektywa.
 
Zaledwie w przypadku około połowy produk-
tów zdarza się, że jesteśmy odsyłani do strony 
konkretnego produktu. Tylko co z tego, jeśli 
na witrynie możemy znaleźć standardowy  
opis marketingowy produktu przeznaczony  
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DAJ SZANSĘ...  
JUROROM

Każdy ma szansę na zdobycie statuetki Kids’ Time Star, 
trzeba tylko odpowiednio się zaprezentować jurorom.

Zwycięzcy konkursu otrzymują nagrody podczas gali po pierwszym dniu targów Kids' Time. Na zdjęciu laureaci 
ostatniej edycji z Bożeną Staniak, wiceprezes zarządu targów i przewodniczącym jury Markiem Jankowskim.

Branżowe konkursy i związane z nimi nagrody to dla jednych 
zabawa, dla innych powód frustracji. Nie inaczej jest z Kids’ Time  
Star, czyli nagrodą przyznawaną w czasie targów Kids’ Time.  
Od kilku lat mam przyjemność zasiadać w komisji konkursowej, 
gdzie przedstawiam punkt widzenia sprzedawców detalicznych.

dla konsumentów. Członkowie jury nie 
są typowymi konsumentami, a profesjona-
listami, którzy dużo wiedzą o branży. Mamy 
tu klasyczny przykład niedopasowania treści 
do odbiorcy. 
 
Przez ostatnie lata żaden producent ani dys-
trybutor nie przygotował strony specjalnie 
na potrzeby konkursu, takiej, na której będzie 
prosta prezentacja, dlaczego warto zagłosować 
na ten produkt. Nie wierzę, że takie postępo-
wanie wynika z jakichkolwiek ograniczeń tech-
nicznych lub personalnych. W dzisiejszych 
czasach, gdy duże firmy mają działy marke-
tingu produkujące świetne materiały do social 
mediów, a małe polskie marki robią to wprost 
genialnie – przygotowanie prezentacji oraz 
krótkiego wideo zajmuje zaledwie kilka chwil. 

WYRÓŻNIJ SIĘ LUB ZGIŃ
Ta stara zasada marketingu w kontekście 
nagród targowych jest jeszcze bardziej aktu-
alna. Wyobraźcie sobie, że w dużej sali kon-
ferencyjnej stoją szeregi stołów i na nich leżą 
poszczególne produkty, a obok nich karty 
zgłoszeniowe. Razem to kilkaset produktów 

– oprócz wózków i fotelików oraz większych 
produktów, takich jak łóżeczka, foteliki do kar-
mienia itp. Niektóre zabawki są zamknię-
te w opakowaniach, inne rozłożone, kocyki 
i tekstylia są zamknięte w foliowym blisterku 

– ani tego dotknąć, ani rozłożyć, ani przyjrzeć 
się szczegółom.

PRZY NAJSZCZERSZYCH CHĘCIACH 
JURY NIE MA SZANS, ABY ZWRÓCIĆ 
JEDNAKOWĄ UWAGĘ NA WSZYSTKIE  
PRODUKTY. DLATEGO TRZEBA 
MU POMÓC JE ZAUWAŻYĆ. MOŻE 
BYĆ TO ODPOWIEDNI STOJAK, PO-
STER, MANEKIN – KAŻDA DODAT-
KOWA „ATRAKCJA” ZWIĘKSZA 
SZANSE NA ZAUWAŻENIE KANDY-
DATA DO NAGRODY. JEŚLI PRODUKT 
ZDOBYŁ WYRÓŻNIENIA NA ŚWIECIE 
LUB W KRAJU, WARTO TO POKAZAĆ. 
PRZECIEŻ TO JASNY SYGNAŁ: „DO-
CENILI TO INNI PROFESJONALIŚCI, 
PRZYJRZYJCIE SIĘ TEMU”.

ZAPREZENTUJ SWOJE DZIEŁO
Zgłaszając swój produkt do konkursu, każdy 
wystawca wypełnia kartę zgłoszeniową. Przed 
posiedzeniem komisji zapoznaję się z tymi kar-
tami i w zasadzie jeśli nie znam produktu wcze-
śniej, z karty niczego nie mogę się dowiedzieć. 
No prawie niczego, ponieważ wszystkie pro-
dukty są „innowacyjne”, „nowoczesne”, „bez-
pieczne” i „pomagają rodzicom w pielęgnacji 
dziecka” albo dziecku w zabawie, przy okazji 

„pozytywnie wpływają na jego rozwój”.

W wielu wypadkach organizator mógłby doko-
nać zamiany kart zgłoszeniowych i nic by się 
nie stało – prawda jest taka, że w tej sytuacji 
największą szansę na nominację i nagrodę 
mają te produkty, które znane są choćby jedne-
mu lub kilku członkom jury. Wówczas te osoby 
stają się ich ambasadorami i prezentują zalety 
oraz wady. Inni członkowie komisji zamienia-
ją się w śledczych dopytujących się o produkt. 
Staje się jasne, że blogerki, które biorą udział 
w pracy komisji, potrafią opowiedzieć wię-
cej o produktach prezentowanych w swoich 
mediach lub przysłanych im do testów. One 
po prostu znają niektóre produkty lepiej niż 
inni. Podobnie jest z przedstawicielami deta-
listów – my sporą część produktów już znamy 
i mamy na ich temat wyrobione zdanie. Może-
my o nich rozmawiać i je prezentować innym 
członkom jury. To samo dotyczy przedstawi-
cieli instytucji certyfikujących – aczkolwiek 
nie spotkałem się nigdy z sytuacją, aby jaki-
kolwiek produkt był faworyzowany tylko dla-
tego, że któraś blogerka pokazywała go u siebie, 
albo ponieważ znajduje się w ofercie tego czy 
innego sklepu. Komisja to zbiór wielu specja-
listów z różnych segmentów branży – właśnie 
dlatego, aby wykluczyć narzucenie woli jednej 
czy dwóch osób całej grupie. 

PRODUKT TO NIE TYLKO PRZEDMIOT
Wyrobów podobnych do siebie funkcjo-
nalnością, wyglądem, zastosowaniem itp. 
są na rynku setki. Na stoiskach firmy prezentu-
ją sklepom wszelkie wartości dodane związane 
z produktami – jest mowa o historii produk-
tu i marki, sposobie dystrybucji, działaniach 
marketingowych w celu promocji produk-
tu, cenie hurtowej i sugerowanej do sprzeda-
ży. Takich informacji nie ma jury. Czyli znów 
zna tylko fragment produktu, który jest pod-
dawany ocenie.

NORMY, ATESTY, CERTYFIKATY
Na koniec muszę przypomnieć, że produk-
ty zgłaszane do konkursu powinny spełniać 
wszystkie wymagane prawem normy. Warto 
zadbać o prawidłowe i rzetelne oznaczenie ate-
stów i certyfikatów. Po to w komisji zasiada-
ją specjaliści z instytucji certyfikujących, aby 
wszelkie nieścisłości szybko wyłapać. I tak się 
dzieje. Zgłaszając produkt, warto być na bieżą-
co z aktualnie obowiązującymi normami – tak 
było w 2019 r. w przypadku wózków. Wiele 
osób prezentujących wózki dowiadywało się 
w czasie wystąpienia, że pokazywany produkt 
wkrótce nie będzie już spełniał norm związa-
nych z bezpieczeństwem. 

OBRADY KOMISJI – CZAS DYSKUSJI 
I DECYZJI
Każdy z członków jury nie tylko typuje pro-
dukty, które jego zdaniem powinny zostać 
nagrodzone, lecz także publicznie uzasad-
nia swój wybór. Sprzyja to transparentności 
wyboru produktów nominowanych. Następnie 
zaczyna się trudniejsza część obrad – wybór 
zwycięzcy, często jednogłośny lub ze znaczną 
przewagą głosów. Dzięki temu wiem, że jest 
to wybór naszym zdaniem trafiony.
 
Na koniec zachęcam: próbujcie, zgłaszajcie 
produkty. Sprawdzajcie, jakie drogi dotarcia 
i jakie argumenty przemówią do jury. Jeśli nie 
dostaniecie nagrody, nie zrażajcie się, pytajcie 
członków jury, dlaczego zagłosowali na dany 
produkt. Uważam, że zgłaszanie produktu 
do nagrody targowej jest świetnym przyczyn-
kiem do tego, aby przemyśleć sprawę marketin-
gu produktu. A wszystkim zgłaszającym życzę 
powodzenia. 

D A N I E L  K O T Y R A S


