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BRANŻA
DZIECIĘCA
DZIECIĘCA
– najlepsze źródło informacji branżowych
o rynku produktów dziecięcych
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www.branzadziecieca.pl

WYPRÓBUJ BEZPŁATNĄ PRENUMERATĘ
BranzaDziecieca.pl/test
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Zdecyduj się

na prenumeratę ŚWIATA ZABAWEK już

dziś:

• zyskasz dostęp do najnowszych informacji z branży
zabawek i artykułów dziecięcych

•będziesz o krok przed konkurencją
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www.swiatzabawek.net
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WEZ udziAL w konkursie
WyróZnij swój produkt
ZGLOS SIE na:

www.zabawkaroku.pl

W akcje wyboru Najlepszych produktów Dla najmlodszych
zaangAzowaly sie autorytety w zakresie wychowania dzieci,
gwiazdy telewizji, dziennikarze, Psychologowie i eksperci

Magdalena Kordaszewska

ORGANIZATOR
tel.:

505 590 096

e-mail:

zgloszenia@zabawkaroku.pl

Zgłoś swój produkt do edycji
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Wiosna - do 24 marca 2020, Gwiazdka - do 30 października 2020

The Evolutionary Chair Tiramisù
VERSATILE
MADE IN ITALY

100% CERTIFIED
WOOD
ITALIAN
DESIGN

Italians do it better.
Mammamia
COLLECTION

Choosing this product, FSC®
certiﬁed, contributes to
safeguarding the forests

www.mammamiacollection.it
Follow us
FSC® C004369

For queries pls contact michela.zanelli@foppapedretti.it
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Ekspercki serwis
o ciąży i macierzyństwie

› Ciąża, poród, połóg

Rozwój i pielęgnacja
› niemowlaka

uroda
› iZdrowie,
rozwój osobisty mamy

› Relacje w rodzinie

WEJDŹ NA MJAKMAMA.PL
Zapraszamy
do współpracy:

marketing_online@grupazpr.pl
teamzdrowie@grupazpr.pl

tel. + 48 22 59 05 001
tel. + 48 22 59 05 102
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www.minikid.pl
BOOTH: B36

JOIN US
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tel: +48 604 495 224
wholesale@minikid.pl

26th International Exhibition
for the Children’s Industry
www.mirdetstva-expo.ru/en

EXPOCENTRE Fairgrounds, Moscow, Russia

Supported by Russian Ministry of Industry and Trade
Under auspices of Russian Chamber of Commerce and Industry
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12+
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PRZEWODNIK
ZAKUPOWY
po artykułach dla dzieci
i kobiet w ciąży

Zapraszamy do współpracy:
Dział Reklamy:
Lidia Cybulska,
15 lcybulska@grupazpr.pl

16

WEZ udziAL w konkursie
WyróZnij swój produkt
ZGLOS SIE na: www.nagrodarodzicow.pl
W akcje wyboru Najlepszych produktów Dla najmlodszych
zaangAzowaly sie autorytety w zakresie wychowania dzieci,
gwiazdy telewizji, dziennikarze, Psychologowie i eksperci

Magdalena Kordaszewska

ORGANIZATOR
tel.:

505 590 096

e-mail:

zgloszenia@zabawkaroku.pl

Zgłoś swój produkt do edycji
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Wiosna - do 24 marca 2020, Gwiazdka - do 30 października 2020

© 2020 Spin Master.
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KATALOG/CATALOGUE
XI Międzynarodowe Targi Zabawek
i Artykułów dla Matki i Dziecka
11 International Fair of Toys
and Products for Mother and Child

KIDS` TIME • 2020

KIELCE, 19-21.02.2020
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Kielce, February 2020 r.

Ladies and Gentlemen,
I am very pleased to welcome you to the Świętokrzyskie Land.
The Świętokrzyskie Voivodeship’s capital is the home for one of Europe’s best
exhibition centres - Targi Kielce. Over the years, not only has Targi Kielce become
the flagship of the Świętokrzyskie region. The Exhibition and Congress Centre has
advanced to be the key, international trend-setter of this business sector.
We look forward to seeing you at the international and regional events held in Targi
Kielce.
I also encourage those who come here on business to find some time and discover
the Świętokrzyskie Land’s beauty, delve into its cultural abundance and the interesting
history. The region offers its greatest assets - its wonderful nature, impressive monuments of the past and above all, delectable regional cuisine. The Świętokrzyskie is an
ideal place for those who look for a place to rest and to stay away from the day-to-day
business and chores, those who want to meet hospitable and friendly people.
The Świętokrzyskie region – the place which boasts companies of great potential.
This name also stands for creative local governments which take the best care for
investment climate.
I hope that your visit to the Świętokrzyskie region will result in new business contacts. Upon leaving, may you bring back many beautiful, long-lasting impressions and
experiences.
I wish all expo participants to gain unforgettable experience, engage in many interesting conversations, hold beneficial meetings, discover many attractive offers. May
Exhibitors attract Visitors plethora. We hope that successful presentations will translate into beneficial contracts and, above all, the best possible relations with current and
prospective clients and customers as this is are the basis of every successful business.
Zbigniew Koniusz

Świętokrzyskie Voivode
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Kielce, luty 2020 r.

Szanowni Państwo,
Jest mi niezmiernie miło gościć Państwa na Ziemi Świętokrzyskiej.
To właśnie w Kielcach, stolicy województwa świętokrzyskiego znajduje się jeden
z najlepszych europejskich ośrodków wystawienniczych – Targi Kielce, który na przestrzeni wielu lat stał się nie tylko wizytówką regionu świętokrzyskiego, ale przede
wszystkim kluczowym podmiotem wyznaczającym różnorodne trendy dla międzynarodowego przemysłu.
Zapraszam Państwa do uczestnictwa w międzynarodowych i regionalnych wydarzeniach, które w tym roku odbędą się w Targach Kielce.
Zachęcam również do tego, by biznesowym spotkaniom towarzyszyło odkrywanie
piękna Ziemi Świętokrzyskiej oraz poznawanie różnorodnych aspektów kultury i ciekawej historii regionu, którego największe atuty to wspaniała przyroda, imponujące
zabytki przeszłości, a przede wszystkim smaczna regionalna kuchnia. To również
idealne miejsce dla wszystkich, którzy szukają doskonałego sposobu na wypoczynek
i oderwanie się od codziennych spraw w otoczeniu życzliwych i gościnnych ludzi.
Region Świętokrzyski to nie tylko firmy z dużym potencjałem, ale również kreatywne samorządy tworzące dobry klimat dla różnorodnych inwestycji.
Mam nadzieję, że Państwa pobyt na Ziemi Świętokrzyskiej zaowocuje nie tylko
nowymi kontaktami biznesowymi, ale również pozostawi wiele pięknych wrażeń, które
na długo pozostaną w Państwa pamięci.
Wszystkim uczestnikom targów, życzę niezapomnianych wrażeń oraz wielu interesujących rozmów i spotkań, odkrycia wielu atrakcyjnych ofert, a Wystawcom jak
największego zainteresowania ze strony Zwiedzających, udanych prezentacji oraz korzystnych kontraktów, a przede wszystkim nawiązania jak najlepszych relacji z obecnymi i potencjalnymi Klientami, które stanowią podstawę każdego udanego biznesu.
Zbigniew Koniusz

Wojewoda Świętokrzyski
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Kielce, February 2020 r.
Not only is the Świętokrzyskie Voivodeship truly impressive because of its breath-taking nature, picturesque Świętokrzyskie Mountains, the Fir Primaeval Forest and Ponidzie landscapes.
The Świętokrzyskie it also marks a special place on Poland’s map – this province has always
enjoyed its special geographical, historical and economic significance. Owing to its location in
a short distance from the largest Polish agglomerations, the Świętokszyskie has advanced to
become the important national communication and transport routes intersection. The province’s
proximity of the border with Slovakia and Ukraine make it a very attractive investment area.
Mineral resources, fertile lands as well as long-standing traditions of horticultural and fruit
production, industry with its long-established traditions, mineral waters abundance in the BuskoZdrój and Solec-Zdrój region which gave rise for the sanatorium and spa services - these are the
region’s greatest assets.
This abundance is complemented with unique architectural monuments of Sandomierz,
Kielce, Opatów, rejuvenated castle-ruins in Chęciny and Ujazd, as well as palaces, including the
Palace of the Kraków Bishops in Kielce, the Oblęgorek Palace, the Kurozwęki Palace. There are
numerous religious buildings and among them the Holy Cross Monastery, the Złoty Las Hermitage, the Wiślica collegiate church.
The Świętokrzyskie is also children’s paradise - the Bałtów dinosaurs, the Billy Goat Matołek
in Pacanów are waiting for their visit. This is also the place to learn about the Earth’s history recorded in fossils and explained thus at the Geoeducation Centre in Kielce.
The region’s image has significantly changed in recent years; the province has been ranked
among the leaders of the Voivodeships’ Investment Ranking. This indicates the great infrastructure investments. The region’s towns and cities’ appearance has changed for better. We have
seen transport and accessibility improvement, creation of new investment areas and new job
opportunities.
The Starachowice Special Economic Zone offers attractive conditions for investors. The
Świętokrzyskie self-governments invest in residents-friendly infrastructure, including sewage
and water supply networks, developed areas, energy-saving and environment-friendly buildings.
Technology incubators, platforms for new enterprises, industrial zones and scientific and research
projects have continually advanced and proliferated in the region. The Regional Science and
Technology Centre in Podzamcze Chęcińskie offers attractive conditions for entrepreneurs. The
Jan Kochanowski University and the Kielce University of Technology have also vibrantly developed. Targi Kielce is this part of Europe’s leading exhibition organiser. The tourist infrastructure
has also evolved to include modern hotel facilities and new tourist attractions.
The region faces and enormous challenge which is a great development opportunity and at
the same time - the Świętokrzyskie Laboratory Campus, the home for the Central Office of Measures is to be developed here. This project will makes it possible for Świętokrzyskie entrepreneurs
to enhance their cooperation with scientific milieus and thus implement innovative projects which
will further boost for the region’s economy.
It is our desire for the Świętokrzyskie Voivodeship to make the most of its development potentials the coming years. Thus technological advancement, responsible natural resources utilisation and social capital enhancement come at the top of our priority list. If you are interested
in the Świętokrzyskie Voivodeship Local Government’s activities, go to the www.swietokrzyskie.
pro website.
Andrzej Bętkowski

Świętokrzyskie Voivodeship Marshal
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Kielce, luty 2020 r.
Województwo Świętokrzyskie zachwyca ciekawą przyrodą, malowniczymi Górami Świętokrzyskimi, Puszczą Jodłową czy krajobrazami Ponidzia. Zajmuje ono szczególne miejsce na
mapie geograficznej, historycznej i gospodarczej Polski. Położenie województwa na przecięciu
ważnych szlaków komunikacyjnych kraju, w niewielkiej odległości od największych polskich aglomeracji oraz bliskość granicy ze Słowacją i Ukrainą sprawiają, że jest ono bardzo atrakcyjne pod
względem inwestycyjnym.
Największymi walorami regionu są: bogactwa mineralne, urodzajne ziemie, a także tradycje
produkcji ogrodniczej i sadowniczej, bogate tradycje przemysłowe oraz występowanie wód mineralnych w rejonie Buska-Zdroju i Solca-Zdroju, które są podstawą rozwoju usług sanatoryjnych.
Do tego należy dodać unikalne zabytki architektury Sandomierza, Kielc, Opatowa, odrestaurowane ruiny zamków w Chęcinach czy Ujeździe oraz pałace (Pałac Biskupów Krakowskich,
Oblęgorek, Kurozwęki), a także liczne obiekty sakralne, jak Święty Krzyż, Pustelnia Złotego Lasu
czy Wiślica.
Świętokrzyskie to również raj dla dzieci, które mogą odwiedzić bałtowskie dinozaury, Koziołka Matołka w Pacanowie, czy poznać historię Ziemi zapisaną w skamieniałościach w Centrum
Geoedukacji w Kielcach.
W ostatnich latach wizerunek województwa znacząco się zmienił. Region znalazł się w krajowej czołówce w Rankingu Inwestycyjnym Województw, które dokonały największego postępu
w inwestycjach infrastrukturalnych. Miasta i miasteczka zmieniły swój wygląd, poprawiła się dostępność komunikacyjna, powstały nowe tereny inwestycyjne, przedsiębiorcy stworzyli miejsce
pracy w firmach.
Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” oferuje atrakcyjne warunki dla inwestorów,
a świętokrzyskie samorządy inwestują w infrastrukturę przyjazną dla mieszkańców. Budowane
są sieci kanalizacyjne, wodociągowe, uzbrajane tereny, powstają energooszczędne budynki,
przyjazne dla środowiska. Powstają też inkubatory technologiczne, platformy dla nowych przedsiębiorstw, strefy przemysłowe i projekty naukowo – badawcze. Atrakcyjne dla przedsiębiorców
warunki oferuje Regionalne Centrum Naukowo - Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim. Dynamicznie rozwija się Uniwersytet Jana Kochanowskiego oraz Politechnika Świętokrzyska. Targi
Kielce są wiodącym organizatorem imprez wystawienniczych w tej części Europy. Zmienia się
także infrastruktura turystyczna, przybywa nowoczesnych obiektów hotelarskich oraz nowych
atrakcji turystycznych.
Niewątpliwie ogromnym wyzwaniem dla regionu i jednocześnie szansą rozwojową jest planowana budowa Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar. Ten projekt
pozwoli na lepszą współpracę świętokrzyskich przedsiębiorców ze światem nauki i realizację
innowacyjnych dla gospodarki regionu przedsięwzięć.
Chcemy, aby w kolejnych latach województwo świętokrzyskie efektywnie wykorzystywało
swoje potencjały rozwojowe i w tym zakresie stawiamy na postęp technologiczny, odpowiedzialne czerpanie z zasobów środowiska oraz budowę kapitału społecznego. Wszystkich zainteresowanych pracą Samorządu Województwa Świętokrzyskiego zachęcam do odwiedzenia strony
internetowej www.swietokrzyskie.pro
Andrzej Bętkowski,

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

23

Kielce, February 2020 r.

Ladies and Gentlemen,
Kielce, the capital city of Świętokrzyskie Voivodeship is a truly European city which
has preserved its unique natural values. Kielce boasts modern infrastructure, architecture, bold urban-planning solutions, Poland’s most beautiful promenade and one of Europe’s most beautiful open-air theatres.
The city based in the heart of the Świętokrzyskie Mountains is the home for Targi
Kielce – the exhibition and congress centre. Targi Kielce is the place where millions-zloties
contracts have been signed. Every year, the expo centre and the trade-shows organised
there attract thousands of exhibitors and entrepreneurs. The Kielce-based expo centre
has advanced to become Central and Eastern Europe’s rankings runner up, one of Poland’s two market leaders. The Kielce Technology Park is also one of the city’s flagships;
the place has been designed to nurture innovativeness and creativity and thus the Park
is open to cooperation with entrepreneurs from all over Poland and abroad. The Park
offers cutting-edge, professional infrastructure as well as utility-infrastructure equipped
investment areas located in the Special Economic Zone.
Our city is also a perfect place to enjoy active pastime - the region abounds with bike
routes, ski lifts, horse riding centres and is thus an excellent place for skiing, extreme
sports, mountain biking. The city’s scenic hiking trails are the source of unforgettable
experiences.
You are most welcome to visit the museums and galleries of Kielce and to experience
the cultural life of the city.
I hope that your stay in our city will be an unforgettable, action-packed experience
which will make you want to revisit Kielce
Bogdan Wenta

City of Kielce Mayor
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Kielce, luty 2020 r.

Szanowni Państwo,
Kielce, stolica województwa świętokrzyskiego, to europejskie miasto o niepowtarzalnych walorach środowiskowych. To nowoczesna infrastruktura, architektura, śmiałe
rozwiązania urbanistyczne, najpiękniejszy deptak w Polsce czy jeden z najbardziej urokliwych amfiteatrów w Europie.
Dzięki znajdującym się w mieście Targom Kielce, to właśnie tu, w sercu Gór Świętokrzyskich, zawiera się wielomilionowe kontrakty. Każdego roku Targi przyciągają do
Kielc dziesiątki tysięcy wystawców i przedsiębiorców. Jest to bowiem drugi ośrodek
wystawienniczy w Europie Środkowo-Wschodniej i jeden z dwóch liderów targowych
w Polsce. Naszą wizytówką jest też Kielecki Park Technologiczny. To miejsce nastawione na innowacyjność, kreatywność, otwarte na współpracę z przedsiębiorcami z całej
Polski i zagranicy. Park oferuje nowoczesną i profesjonalnie przygotowaną infrastrukturę
oraz uzbrojone tereny inwestycyjne, objęte działaniem Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
W naszym mieście można także aktywnie wypoczywać. Ścieżki rowerowe, liczne
wyciągi narciarskie, ośrodki jazdy konnej, doskonałe warunki do uprawiania m.in.: narciarstwa, sportów ekstremalnych czy kolarstwa górskiego oraz malownicze szlaki turystyczne gwarantują turystom niezapomniane przeżycia.
Polecam Państwu zwiedzenie kieleckich muzeów i galerii, skorzystanie z interesującej oferty placówek kultury.
Mam nadzieję, że pobyt w naszym mieście będzie niezapomnianym, pełnym wrażeń
przeżyciem i że będą Państwo do nas chętnie wracali.
Bogdan Wenta

Prezydent Kielc
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Kielce, February 2020 r.

Ladies and Gentlemen,
I am truly happy to welcome all of you to the 11th International Fair of Toys and Products for Mother and Child KIDS’ TIME. We are truly delighted and honoured to host
those who have again resolved to be a part of our event and thus express our heartfelt
gratitude. I extend my warm welcome to those who have joined us in the expo centre
for the first time, I do hope that the expo meets your expectations.
This year’s KIDS’ TIME follows the previous years’ example - not only does the
expo use all 7 exhibition halls as the display. There is also the additional I expo hall
built for the purpose of the trade show. The total exhibition area exceeds 20,000 square meters. KIDS’ TIME expo offers a golden opportunity to become familiar with the
offer of over 50 exhibitors from 20 countries, including Austria, Belgium, China, Czech
Republic, Cyprus, Spain, the Netherlands, Lithuania, Germany, Poland, Russia, Romania, Slovakia, Slovenia, Turkey, Ukraine, USA, Hungary, Great Britain and Italy.
A wide range-range exhibition is complemented with interesting accompanying
events programme, the agenda includes the Trend BUSINESS FORUM and innovations galore. Feel invited to join Reyne Rice’s workshop. Reyne Rice the world famous
journalist; in her workshops she will discuss toy-trends for the coming season. Joanna
Janicka and Adam Fotek will make the audience familiar with toys and children’s products’ safety issues. Sylwia Ziemann will talk about how to start and hot the market
with your own brand as well as how to promote the brand. The Rebel representatives’
lecture on how to select games in order for it to fit the store’s assortment is also a promising fringe event. These are only highlights of the rich and diversified expo-related
events programme.
For the second time the entrepreneurs and representatives of the embassies meetings are held. This time the representatives of Poland and Russia are brought together for the expo “round table”. Our eastern neighbours’ offer is put on show in the
Russian pavilion.
This year’s trade show provides another chance to meet parenting bloggers from all
over Poland as well as those who are into board games. The games Zone has been
created for all our guests - this is where you can relax and enjoy the iconic games.
I wish to express my gratitude for your presence at the expo. I wish to encourage
all of you to join workshops and conferences. May you establish numerous business
relations and sign profitable trading contracts.
With compliments
Andrzej Mochoń PhD
President, CEOKielce
Trade Fairs
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Szanowni Państwo,
jest mi ogromnie miło powitać Państwa na XI Międzynarodowych Targach Zabawek
i Artykułów dla Matki i Dziecka KIDS’ TIME. Dziękujemy, że po raz kolejny zdecydowali się Państwo na udział w naszej wystawie. Serdecznie witam również wszystkich,
którzy są w naszym ośrodku po raz pierwszy. Mam nadzieję, iż targi spełnią Państwa
oczekiwania.
Tegoroczny KIDS’ TIME, podobnie jak w latach ubiegłych, odbywa się nie tylko na
powierzchni wszystkich 7 hal wystawienniczych, ale także na dodatkowo wybudowanej hali I. Łączna powierzchnia targów wynosi ponad 20 000 metrów kwadratowych.
W czasie targów mają Państwo okazję zapoznać się z ofertą ponad 500 wystawców
z 20 krajów takich jak Austria, Belgia, Chiny, Czechy, Cypr, Hiszpania, Holandia, Litwa,
Niemcy, Polska, Rosja, Rumunia, Słowacja, Słowienia, Turcja, Ukraina, USA, Węgry,
Wielka Brytania czy Włochy.
Oprócz bogatej oferty wystawienniczej, przygotowaliśmy dla Państwa ciekawy program wydarzeń towarzyszących w ramach BIZES FORUM Trendy i innowacje. Zapraszamy do udziału w warsztatach z Reyne Rice – światowej sławy dziennikarką, która
opowie o trendach zabawkarskich na nadchodzący sezon. Joanna Janicka i Adam
Fotek zapoznają Państwa z zagadnieniami dotyczącymi bezpieczeństwa w zabawkach i produktach dla dzieci. O tym, jak wystartować na rynku z własnym brandem i jak
go wypromować opowie Sylwia Ziemann, ciekawie zapowiada się również prelekcja
przedstawicieli firmy Rebel na temat sposobu doboru gier do asortymantu sklepu. Są
to oczywiście tylko niektóre elementy z bogatego programu wydarzeń okołotargowych.
Po raz drugi organizowane są spotkania przedsiębiorców i przedstawicieli ambasad krajów partnerskich. Tym razem, do targowego „okrągłego stołu” zasiądą przedstawiciele Polski i Rosji. Ofertę naszych wschodnich sąsiadów będzie można zobaczy
w pawilonie rosyjskim.
W czasie tegorocznych targów, po raz kolejny będą mogli Państwo spotkać się
z blogerkami parentingowymi oraz blogerami zajmującymi się tematyką gier planszowych z całej Polski. Dla wszystkich gości utworzona została Strefa Gier, w której będzie można odpocząć i zagrać w kultowe gry.
Dziękuję Państwu za udział w targach i zachęcam do uczestnictwa w warsztatach
i konferencjach. Życzę owocnych kontraktacji i nawiązania wielu nowych relacji biznesowych.
Z poważaniem
Andrzej Mochoń
Prezes Zarządu
Targi Kielce
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FIRMA ODZIEŻOWA „2be3”

D-34

ul. Jaszowiecka 4/5, 02-934 Warszawa
www.2be3.com.pl
Firma Odzieżowa 2be3 jest kontynuatorem najlepszych tradycji i 29 lat doświadczeń w produkcji dzianin i odzieży. Połączenie wysokich kwalifikacji załogi,
kreatywności projektantów oraz doskonałego wyposażenia technicznego, pozwala
produkować wyroby o najwyższych walorach estetycznych i wysokim komforcie
użytkowania. Naszym celem jest satysfakcja i zadowolenie rodziców oraz radosny
uśmiech dziecka, które doskonale się czuje w ubrankach 2be3. Kilka linii korekcyjnych, które mamy przyjemność zaprezentować, umożliwia wybór odpowiedniego
zestawu kolorystycznego – od naturalnych kolorów bawełny, przez delikatne pastele, do odważnych wrzosów i fioletów. System dystrybucji oparty o sieć sklepów
zapewnia wygodę zakupów dla rodziców, którzy chcą, aby ich dziecko było ubrane
komfortowo i niepowtarzalnie. Naszą dewizą jest jakość, której poświęcamy najwięcej uwagi. W wyrobach 2be3 stosujemy tylko najlepszą bawełnę dojrzewającą
pod słońcem Egiptu i krajów Dalekiego Wschodu. Stosujemy ekologiczne barwniki,
potwierdzone stosownymi certyfikatami i atestowane dodatki.
‘2be3’ company continues the best traditions and 29 years of experience in the production of clothes and knitted fabrics. The combination of highly qualified staff, creative fashion designers and state-of-the-art technologies allows us to create products of
highest aesthetic value and comfort of use. Our aim is the satisfaction of parents and
joyful smile of their children, who feel great wearing ‘2be3’ clothes. Our design lines
that we have pleasure to offer, give a possibility to choose an appropriate combination
of colours- from natural shades of cotton, through pastel colours up to bold lilacs and
violets. Our distribution system based on a network of shops provides convenience of
shopping for parents who want to dress their children comfortably and originally. Our
motto is quality, which is our strongest focus. In 2be3 products, we use only the best cotton, which grows on the sunny fields of Egypt and the Far East. We use only ecological
dyes and quality accessories with all appropriate certificates.
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3toysm

A-35

ul. Wolności 97
42-244 Mstów
Polska / Poland
tel./fax + 48 34 3140619
e-mail: 3toysm@3toysm.com
www.3toysm.com
3toysm jest wieloletnim polskim producentem i importerem zabawek dla dzieci. Nasza firma działa na rynku od roku 2009 i cały czas rozszerza swoją działalność,
dbając jednocześnie o wysoką jakość zabawek i ich bezpieczeństwo. Produkujemy
drewniane tablice magnetyczne dla dzieci w różnych rozmiarach, typach i kolorach.
W naszej ofercie znajdują się tablice wiszące, stojące, obrotowe, każda tablica zawiera bogate wyposażenie, rolki papieru, liczydła i inne. Każdy znajdzie produkt,
który spełni jego oczekiwania. Produkujemy także zestawy ogrodowe, teatrzyki
i inne. Wszystkie nasze zabawki są najwyższej jakości oraz posiadają certyfikaty
bezpieczeństwa zgodne z wymogami Unii Europejskiej. Nieustannie rozszerzamy
nasz asortyment, każdego roku wprowadzamy nowości do naszej oferty.
3toysm w swoim portfolio posiada również produkcję szerokiej gamy produktów dla gastronomii: potykacze, standy reklamowe itp. Ten segment również cieszy
się wysokim uznaniem naszych klientów.
Jesteśmy także dystrybutorem wielu artykułów z segmentu zabawek
ogrodowych oraz całorocznych.
W naszej ofercie dotyczącej importu znajdują się m.in. następujące produkty:
różnorodne piaskownice z przykrywkami lub bez, zjeżdżalnie, zestawy ogrodowe,
domki, huśtawki oraz wiele innych.
Nasze produkty trafiają na polski rynek, jak również do wielu krajów w Europie
i na świecie, w tym między innymi do Niemiec, Litwy, Estonii, Czech, Słowacji, Bułgarii, Rumuni, Belgii , Francji, Hiszpanii, Wielka Brytania itd.
Szczegółowa oferta dotycząca importu oraz produkcji znajduje się na stronie
www.3toysm.com.
3toysm is a long-standing Polish manufacturer and importer of toys for children.
Our company has been operating on the market since 2009 and is constantly expanding
its activity, taking care of the high quality of toys and their safety. We produce wooden
magnetic boards for children in various sizes, types and colors. Our offer includes hanging, standing, rotating boards, each board contains extensive equipment, paper rolls,
abacus and others. Everyone will find a product that will meet his expectations. We also
produce garden sets, theater and others. All our toys have the highest quality and safety
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certificates and they are in conformity with essential applicable requirements of safety
and health of EU standards. We are constantly expanding our range of offer, every year
we introduce new products to our offer.
3toysm in portfolio also has production of items for gastronomy: advertising
stands, etc. This segment also enjoys high recognition our customers.
We are distributor of many items from segment outdoor toys and all season
toys as well.
Our import offer includes the following products: various sandpits with or without
covers, slides, garden sets, houses, swings and many, many more.
We sell our products on Polish market and many countries in Europe and around
the world, including Germany, Lithuania, Estonia, the Czech Republic, Slovakia, Bulgaria, Romania, Belgium, France, Spain, UK etc….
More info: www.3toysm.com.

4BABY Sp. z o. o.

Stoisko / Stand

G-8

ul. Kasprowicza 72
20-232 Lublin
tel. +48 81 746 15 80
fax: +48 81 746 15 81
e-mail: info@4baby.pl
4BABY to firma z tradycjami, posiadająca blisko 15-letnie doświadczenie
w tworzeniu produktów przeznaczonych dla dzieci. Wysoko wykwalifikowana kadra z bogatym doświadczeniem oraz dbałość o najmniejsze detale to atuty, które
pozwalają nam oferować produkty wysokiej jakości, co potwierdzają liczne certyfikaty i homologacje.
Nasza oferta obejmuje foteliki samochodowe, wózki dziecięce, krzesełka do
karmienia, łóżeczka turystyczne oraz inne akcesoria dla dzieci, dostępne w 16 krajach na całym świecie.
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4Kids-Dystrybucja

F-10

ul. Ciepłownicza 54
31-574 Kraków
tel. 12 296 10 38
Firma 4Kids-Dystrybucja specjalizuje się w dystrybucji na rynek polski szerokiej gamy produktów dziecięcych pochodzących od znanych i cenionych na całym
świecie producentów: Bugaboo, Joie, Mamas&Papas i Valco Baby. W portfolio firmy
znajdują się tym samym marki znane globalnie z produkcji wysokiej jakości, nowatorskich i funkcjonalnych wózków dziecięcych, których ofertę dodatkowo wzbogacają inne artykuły służące do transportu, pielęgnacji oraz opieki nad dzieckiem,
takie jak foteliki samochodowe, krzesełka do karmienia, łóżeczka turystyczne oraz
akcesoria do wystroju pokoju malucha.

Abakusbaby

B-44

Rynek 22
32-400 Myślenice
tel. +48 12 274 05 70
www.abakusbaby.pl
e-mail: handel@abakusbaby.pl
Polski importer i dystrybutor innowacyjnych, funkcjonalnych i wysokiej jakości
artykułów dla dzieci. Firma oferuje szeroki asortyment produktów związanych z higieną, karmieniem, bezpieczeństwem i zdrowiem najmłodszych.
Abakusbaby jest przedstawicielem w Polsce marek takich jak: Angelcare, Thermobaby, Bebe Due, NumiMed, Karibu, Roxy Kids i Amawrap. Firma posiada też własną linię produktów sprzedawanych pod marką Savea.
Wiodącą marką w ofercie firmy jest Angelcare – produkty tej marki od lat cieszą
się uznaniem i zaufaniem klientów na całym świecie. Na targach Kielce 2020 zaprezentowane zostaną długo wyczekiwane urządzenia jakimi są nowe modele niań
elektronicznych z czujnikami ruchu.
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ABC Kid Sp. z o.o.

C-38

ul. Ostródzka 74H
03-289 Warszawa
www.abckid.pl
Firma ABC Kid powstała z myślą o najmłodszych oraz ich rodzicach. ABC Kid
jest dystrybutorem światowych i innowacyjnych marek, wielokrotnie nagradzanych za jakość produktów, które są bezpieczne dla dzieci i środowiska. W portfolio
ABC Kid znajdują się m.in. takie marki jak: Babymoov (elektronika użytkowa, profilowanie sylwetki, akcesoria, karmienie etc.), Nûby (karmienie, pielęgnacja, kosmetyki, smoczki, laktatory) oraz Nattou (przytulanki, maty edukacyjne, zabawki na biegunach). Naszą flagową marką jest InnoGIO dostarczająca nowoczesne produkty
przynoszące komfort, w każdym możliwym aspekcie, ale także pokazująca styl bycia nowoczesnym rodzicem. Marka w swojej ofercie posiada soniczne szczoteczki,
silikonowe lampki, termometry i nebulizatory.
Więcej informacji na stronie www.abckid.pl.
The ABC Kid company was created for the youngest and their parents. ABC Kid
is a distributor of global and innovative brands, awarded many times for the quality
of products that are safe for children and the environment. The ABC Kid portfolio includes brands such as Babymoov (consumer electronics, body profiling, accessories,
feeding, etc.), Nûby (feeding, care, cosmetics, teats, breast pumps) and Nattou (cuddly
toys, educational mats, rocking toys). Our flagship brand is InnoGIO providing modern
products that bring comfort in every possible aspect but also showing the style of being
a modern parent. The brand offers sonic brushes, silicone lamps, thermometers, and
nebulizers.
More information at www.abckid.com

B-119

ABET SP.J. M. BANASZEWSKI, K. TUTAK
ul. Fredry 21
91-336 Łódź
tel. +48 42 612 19 19
tel. +48 693 680 056
e-mail: poczta@abet.com.pl
www.abet.com.pl
W firmie ABET możesz:
• pociąć materiały: po skosie, na wprost, poprzecznie, na gorąco z zatopieniem
brzegów, na odcinki
• kupić nasze produkty: lamówki (w tym zaprasowane), wypustki, gurty, makarony, troczki z różnych materiałów (bawełniane, atłasowe, brokatowe, ze skaju) –
lub zamówić ich wykonanie z własnego materiału
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• wspólnie z nami opracować spersonalizowany produkt, który dla Ciebie wykonamy
In ABET company you can:
• cut materials: on the bias, straight (also large beams), crosswise, with hot knife or
into pieces
• buy our products: bias binding (also folded), piping, trouser waistbands, straps made
of different materials (cotton, satin, brocade, artificial leather) – or order making
them of your fabric
• develop with us personalized product that we will make for you

Stoisko / Stand

A-86

ABINO NT BERNARD CIUPA
ŁANOWA 2B
95-030 GOSPODARZ
tel. 602736644
www.abino.com.pl
PRODUKCJA GIER I ZABAWEK

F-23

ADAMEX BABY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Młodości 10, 42-215 Częstochowa
tel. +48/34/328 71 21, fax +48/34/328 00 32
tel. kom. +48/601 528 414
e-mail: adamex@adamex.pl, adamex100@wp.pl
www.adamex.pl
ADAMEX jest renomowaną, polską firmą, która od 25 lat działa na światowym
rynku, dostarczając najwyższej klasy wózki dziecięce. W trosce o naszego klienta
i o użytkowników naszych wyrobów do ich produkcji wykorzystujemy tylko najwyższej jakości materiały, posiadające wszystkie niezbędne atesty bezpieczeństwa.
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Przy projektowaniu naszych wózków szczególny nacisk kładziemy na bezpieczeństwo, prostotę obsługi i wzornictwo, które odpowiada najnowocześniejszym trendom modowym. Produkty firmy ADAMEX spełniają wymagania określone europejskimi normami technicznymi oraz standardami Unii Celnej (EAC).

Stoisko / Stand

We are a reputable manufacturer of high quality baby prams acting on Polish and
European markets. Since the foundation of the company in 1992 we have put all our
efforts in meeting requirements of our most demanding customers by using only top
quality materials, diligent workmanship, care for details and always paying attention
to functionality and user-friendliness of our products. We offer modern solutions and
most up to date colour combinations which follow current trends in world fashion. It
is our aim to deliver products which serve best for You and Your baby. High standards
of quality and safety of our products are confirmed by European certificates. ADAMEX
products fulfill all the requirements posed by European norms and Eurasian Customs
Union (EAC).
Wir sind ein renommiertes Unternehmen, das auf dem polnischen und europäischen
Markt tätig ist und sich mit der Herstellung von hochwertigen Kinderwagen beschäftigt.
Seit vielen Jahren sind wir ständig bemüht, den Bedürfnissen unserer Kunden entgegenzukommen, deshalb werden unsere Produkte nur aus Stoffen höchster Qualität hergestellt. Sorgfältige Ausführung, Funktionalität und benutzerfreundliche Bedienung
unserer Produkte sind uns enorm wichtig. In unserem Angebot finden Sie moderne technische Lösungen und interessante Designs, die den neusten Welttrends entsprechen.
Wir sind ständig darum besorgt, dass unsere Produkte, sowohl für Sie als auch für Ihr
Kind, nur eines bedeuten - Komfort und Zufriedenheit.Hohe Qualitäts- und Sicherheitsstandards unserer Kinderwagen werden durch europäische Normen und Zertifikate
bestätigt. Die Produkte von ADAMEX erfüllen Anforderungen sowohl europäischer
Normen als auch der Zollunion EAC.

AKCESBABY s. c.

C-81

84-240 Reda
ul. Bukowa 8
tel. +48 697 179 666
e-mail: biuro@akcesbaby.pl
http://www.akcesbaby.pl
Nowa marka AKCESBABY ulepiona została z ogromnych doświadczeń i konsultacji z przyszłymi rodzicami dokonującymi zakupy dla swoich pociech oraz wieloletniego doświadczenia w dziedzinie automatyki maszynowej i wprowadzaniu
nowych technologi.
Pozwala nam to osiągnąć wysoką jakość,optymalną cenę i trafność w gusta
klienta.
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Specjalizujemy się w produkcji:
• materacyków do kąpieli
• materacy do łóżeczek
• wielofunkcyjnych krzesełek drewnianych
• poduszek wspomagających mamy i dzieci przed i po porodzie
• akcesoria dla maluszków
Years of experience and many discussions with parents who are doing shopping
for their kids combine with deep knowledge of production process and new technologies are the foundation of the new brand AKCESBABY. All above guarantee highest
quality, moderate price and meet customer expectations.
We specialise in production of:
• bath mattress,
• crib mattress
• multifunctional wooden high chairs,
• special pillows for mothers and infants before and after childbirth,
• accessories for babies.

F-19

P.H. Akord Tomasz Skrzypczak
ul. Magnoliowa 34
60-175 Poznań
tel. (61) 866 73 15/866 72 68
e-mail: biuro@akord.poznań.pl
www.akord.poznan.pl
www.pegperego-polska.com.pl/
Poznańska firma Akord jest wyłącznym przedstawicielem marki Pegperego na
terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Firma rozpoczęła działalność pod koniec 1995 r.
i od 25 lat nieprzerwanie funkcjonuje na polskim rynku. Przedsiębiorstwo oferuje
szeroką gamę wózków dziecięcych: spacerowych, uniwersalnych, bliźniaczych oraz
przeznaczonych dla trojaczków, a także wysokiej jakości krzesełek do karmienia.
Z roku na rok powiększa się także oferta fotelików samochodowych. Wszystkie produkty charakteryzują się starannym wykonaniem, włoskim designem oraz wysoką
jakością, produkowane są w fabryce na północy Włoch, a do ich produkcji wykorzystywane są materiały pochodzące z Europy. Nasze produkty spełniają wymagania europejskich norm bezpieczeństwa o objęte są dwuletnią gwarancją. Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzony jest w siedzibie firmy
w Poznaniu.
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Akord company is an exclusive representative of Peg-Pérego brand across Poland.
The company was established in 1995 and has been continuously functioning on the
Polish market ever since. Akord offers a wide range of prams and strollers, including
modular systems and strollers intended for twins or triplets, and high chairs of indisputable quanity. The family of Peg-Pérego car seats grows annually. All products are char�acterized by high-end details, Italian design and high quality. Also, they are produced
in a factory in the north of Italy and all production materials and fabrics come from
Europe. All our products comply with European safety standards. Peg-Pérego products
are covered by a two-year warranty at the authorized service and after-sales department in Poznań.

Stoisko / Stand

D-95

ALBERO MIO
Marlena Klupś
ul. Warszawska 9
63-820 Piaski
tel. 607 814 477
e-mail: sprzedaz@alberomio.pl
www.alberomio.pl
Albero Mio łączy w sobie doświadczenie znanej i cenionej marki Klupś Collection z naturalnością i bezpieczeństwem certyfikowanych tkanin oraz niepowtarzalnymi wzorami. Kolekcje pościeli dziecięcych wzbogacone są o niezbędne
akcesoria – rożki, kocyki, przewijaki, kokony, okrycia kąpielowe, baldachimy oraz
foteliki. Każdy nasz produkt powstał z myślą o najmłodszych, dla ich bezpieczeństwa i komfortu
Poczuj z nami Najmilsze Otulenie
Albero Mio combines the experience of the appreciated brand Klupś Collection
with the naturalness and safety of certified fabrics and unique designs. The Albero Mio
consists of collection children‘s bedding sets, stiffened baby wraps, blankets, changing
mats, baby nests, bath towels, canopies or children‘s soft armchairs. All our products
are created for the Little Ones, for their safety and comfort
Let your baby feel this cosiness
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ALL FOR KIDS

B-6

Endi Andrzej Kowalski
ul. Bracka 54A, 95-200 Pabianice
tel. +48 503 402 907
tel. +48 512 929 808
e-mail: allforkids@onet.pl
www.allforkids.com.pl
ALL FOR KIDS to polska marka powstała z potrzeby stworzenia oryginalnych
i niebanalnych ubrań dla dzieci.
Niezmiennie od wielu lat tworzymy unikatowe, limitowane kolekcje ubrań
a nasze produkty łączą w sobie nietuzinkowe wzornictwo, wygodę i komfort użytkowania. Takie podejście sprawia, że wszystkie kolekcje są idealne do przeżywania
zarówno małych jak i dużych przygód.
Nasze produkty powstają w Polsce, przy zachowaniu najwyżej dbałości o szczegóły i jakość wykonania. Bezpośrednio prowadzimy wyłącznie sprzedaż hurtową,
jednak nasze kolekcje można znaleźć w wielu sklepach – zarówno w Polsce jak i za
granicą. Na zakupy detaliczne zapraszamy do naszych dystrybutorów.
ALL FOR KIDS is a Polish brand fuelled by the desire to create genuine and original
children’s clothes.
It has been years since we started creating unique, limited clothing collections. Our
products combine authentic design, convenience and comfort of use. Out-of-the-box
approach makes all our collections ideal for gaining new experiences and adventures,
be it grate ones or just little ones.
Our products are made in Poland. Great attention to details and supreme workmanship quality – this is what we feel committed to. Wholesaled only. Our collections
can be found in many stores in Poland and abroad. Retail shopping - please visit one
of our distributors.
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B-52

Altabebe GmbH & Co. KG
Kloberstrasse 34
65439 Flörsheim
Germany
e-mail: office@altabebe.de
www.altabebe.com
Drogi Kliencie,
Posiadanie własnej filozofii to nic specjalnego, ale wdrożenie jej w życie z powodzeniem, na pewno jest.
Naszym głównym celem jest opracowywanie produktów dostosowanych do
potrzeb Twoich dzieci, poprzez unikalne połączenie użyteczności, designu i trwałości. Jesteśmy dumni z produkowania wysokiej jakości śpiworków i akcesoriów dla
naszych małych pociech.
Nasz sukces w ostatnich latach dał nam pewność, że podążamy właściwą drogą
oraz zapewnił nam dużą motywację i inspirację do przyszłych zadań.
Za tym sukcesem stoi zaangażowany zespół, który każdego dnia stara się sprostać Twoim wymaganiom i jest świadomy swojej odpowiedzialności za opracowywanie produktów dla dzieci.
Wkładamy pasję i miłość w każdy wytwarzany przez nas produkt, ponieważ
też jesteśmy rodzicami, i wiemy jak ważne jest zaufanie do produktów dla dzieci,
których używasz.
Wiemy, że dobro Twojego dziecka jest najważniejsze i dlatego chcemy, abyś
zapewniał mu wszystko, co najlepsze!
Altabebe daje Ci tę pewność!
Dear Customer,
Having your own philosophy is nothing special, but implementing this successfully
certainly is.
Our main goal is to develop products tailored to the needs of your children,
through a unique combination of usability, design and durability. We pride ourselves
on producing high-quality footmuffs and accessories for our little ones.
Our success in recent years has given us confidence that we are following the right
path and provided us with great motivation and inspiration for future tasks.
Behind our success stands a committed team which strives every day to meet your
requirements and is conscious of its responsibility in developing products for children.
We put passion and love into every product we make because we are parents too,
and we know how important it is that you have trust in the children products you use.
We know that your child’s well-being comes first, and that’s why we want you to
give your child the best products they deserve!
Altabebe gives you this certainty!
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AMAL II spółka jawna

D-77

34-210 Zembrzyce
Tarnawa Dolna 34
tel. + 48 33 87 46 705
Naszą specjalnością i pasją są bukowe meble dziecięce. Producent mebli dla
dzieci AMAL II gwarantuje Państwu, że oferowane przez nas produkty wykonywane
są z najwyższej jakości materiałów, są ekologiczne, a dodatkowo są ponadczasowe
i bardzo trwałe. Naszym celem jest spełnienie wszelkich wymagań i potrzeb klientów, dlatego nieustannie śledzimy światowe trendy i najnowsze rozwiązania, dzięki
czemu możemy zaoferować Państwu nowoczesne i funkcjonalne produkty, takie
jak kojce, łóżeczka, krzesełka, kołyski, przewijaki itp. Nasze łóżeczka bukowe i inne
produkty charakteryzują się dużą wytrzymałością oraz użytecznością. Niektóre oferowane przez nas modele łóżeczek można powiększać, dzięki czemu będą służyły dłużej naszym pociechom. Oferowane przez nas meble dla dzieci tworzone są
z pasją, by dzieci mogły cieszyć się nie tylko bezpieczeństwem, ale również wygodą. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą szeroką ofertą handlową
i życzymy udanych zakupów.
Beech-wood children’s furniture is our speciality and passion at the same time.
AMAL II - the manufacturer of children’s furniture guarantees the products on offer are
made of the highest quality, ecological materials. Timeless design and high durability are further advantages. Our objective is to meet all customers’ requirements and
needs. Thus we constantly follow global trends and the latest solutions in order to offer
modern and functional products, such as playpens, cots, chairs, cradles, changing tables, etc. Our beech wood beds and other products offer durability. They are all practical
and useful. Some of the bed models on offer can be expanded so that our kids may use
them much longer. Our children’s furniture is filled with passion - not only can children
enjoy safety, but also comfort. We encourage you to become familiar with our wide and
diversified commercial offer. Enjoy shopping with us.
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D-72, A-7

AMY
ul. Nowocmentrana 9
41-300 Dąbrowa Górnicza
www.amy.com
Firma Amy to wiodący, polski producent tekstyliów dla dzieci, który od 30 lat
otula Maluszki miłością, szyjąc naturalne, certyfikowane i niepowtarzalne produkty,
zapewniające komfort od pierwszych dni życia.
W szerokiej ofercie znajdują się m.in. pościele, kokony, warkocze-kokony, kocyki, beciki, poduszki do karmienia, otulacze i śpiworki uwielbiane i chętnie wybierane przez Rodziców.
W 2019 roku warkocz-kokon Amy zdobył w plebiscycie Influencer’s TOP nagrodę za wysoką jakość wykonania, bezpieczeństwo używania, funkcjonalność
i design.
Amy to synonim jakości, wygody i piękna.
AMY is a leading polish manufacturer of baby textile’s, who cuddles babies in love
since 30 years, manufacturing natural, certified and unique products, providing comfort from the first days of life.
The wide offer includes duvets, baby nests, baby nest - braider bumpers, blankets,
swaddling blankets, baby feeding pillows, baby wraps, sleeping bags and other products beloved and frequently chosen by Parents.
In 2019th AMY baby nest - braider bumper was awarded in Influencer’s TOP plebiscite because of its high quality, safety of use, functionality and design.
AMY means quality, comfort and beauty.

D-9

ANDER
Zadraż 6c
94-243 Łódź
ANDER to firma rodzinna, która od 30 lat produkuje dla Was czapki. Dostarczamy dobrą jakość w rozsądnej cenie, nowoczesne wzornictwo i dopracowane
szczegóły. A wszystko to „MADE IN POLAND”. Działamy lokalnie, myślimy globalnie.
Eksportujemy do ponad 15 krajów i wciąż rozwijamy portfolio klientów.
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Anek

A-66

ul. Poznańska 320
05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 123 08 08
www.anek.com.pl, www.smily-play.pl
Anek jest importerem i dystrybutorem zabawek. Nasza firma działa na rynku
od 1989 roku.
Współtworzymy i dystrybuujemy własną markę zabawek: Smily Play (dla niemowląt i dzieci poniżej 6 lat). Oferujemy wysokiej jakości zabawki w konkurencyjnych cenach.
W 2018 roku marka Smily Play otrzymała nagrodę Luksusowej Marki Roku.
Jesteśmy oficjalnym dystrybutorem produktów firm: Mattel, Epee, Tm Toys, Dimian oraz HTI w Polsce. W ofercie mamy produkty od ponad 200 dostawców.
Nasza firma usytuowana jest w Ożarowie Mazowieckim (17 km od centrum
Warszawy). Współpracujemy z hurtowniami i sklepami.
Anek is an importer and distributor of toys. Our company started in 1989 year.
We develop and launch our own brand: Smily Play (infant toys and under 6 years).
We offer high quality products at competitive prices.
In 2018, the Smily Play brand received award the Luxury Brand of the Year.
We are the official distributor of Mattel, Epee, Tm Toys, Dimian and HTI in Poland.
We import directly from Hong Kong, China, Taiwan, Korea and Europe.
Our company is established in Ożarów Mazowiecki (in the proximity of Warsaw).
We co-operate with wholesalers and shops all over Poland.

B-138

Anhui Worldwise Baby Safe-Tech Co., Ltd.
Liren Rd.(west), Huaining Industrial Park, Anqing City, Anhui, China
Zip Code: 246100
Tel: +86-0574-87951125/+86 13566022252
Fax: +86-0574-87582877
Website: www.nbworldwise.com
E-mail: ding@nbworldwise.com
Contact Person: Ding Pengfei
Position: General Manager
Product: baby car seat
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Anhui worldwise baby safe-tech Co., Ltd is a manufacturer and exporter in baby
car seat and high chair with high quality and moderate prices. Our factory holds
ISO9001:2008 quality system. And our baby car seat has got the ECE R44/04 certification. Our main market is European, Southeast Asia, South America and all over the
world. Our R&D team has 17 years experiences in developing new baby car seat and
high chair.

Stoisko / Stand

CK

Animaccord
Contact:
Magdalena Weremiuk
Licensing Manager CEE | Masha and the Bear
Al. Jana Pawła II 29 | 00-869 Warsaw | Poland | Atrium Plaza, Regus | Office
527
Phone number: +48 22 279 21 27
Animaccord is an international media and licensing company and studio behind
the worldwide hit animated family property, Masha and the Bear that is named one of
TOP-5 most in-demand kids shows globally (Parrot Analytics, November 2019). Driven
by world-class technical and creative talents, Animaccord specializes in worldwide distribution of content, consumer products rights and brand management.
Animaccord has built a strong partners’ portfolio in various products categories
among which such market leaders as Ferrero, Egmont, Hachette, Simba Dickie Group,
Tactic, Trefl and more. In Poland, since 2015 Egmont has issued over 200 licensed titles.
Starting in 2019, Trefl brought Masha and the Bear puzzle to the shelves of retailers
in Poland. Simba Dickie Group, Animaccord’s Master Toy partner for the EMEA region,
developed and distributed the wide range of Masha and the Bear toys across the online
and oﬄine stores in the country. Tactic also launched branded board games for children in Q2 2019 that are available in the Polish market.
With its partners Animaccord arranges various Meet&Greet appearances for the
little ones across the world - in Poland, the company’s partner X5 gathers lots of adults
and kids to meet and have fun with their favorite Masha and the Bear. In 2019 Animaccord organized a live show tour “A Very Detective Story” for Masha and the Bear across
Europe in November-December 2019 that included 13 shows in 13 cities of Poland.
Furthermore, Animaccord has implemented the complex media strategy for Masha and the Bear that led the cartoon to global success. As of now, Animaccord partners
with the leading media companies and platforms such as NBCUniversal, Netflix, Sony
Pictures, Google, Viacom, Univision, Rai, France TV, KIKA, SBT, TVP ABC and etc. In Poland Masha and the Bear is aired by the national TV channel TVP ABC and by PULS2.
The cartoon is also available on HBO, Netflix and YouTube in the Polish language.
In 2019 Animaccord brought Masha and the Bear to the Guinness World Records
book: the episode “Recipe for Disaster” was named as the most-watched cartoon on
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YouTube counting over 4 billion views. Moreover, by 2020 4 official Masha and the Bear
YouTube channels in Russian, English, Spanish and Portuguese managed by Animaccord team achieved the YouTube Creator Awards.
Today Animaccord confirmed the production of Masha and the Bear Season 5 as
well as work on further work on the licensing program for Masha and the Bear around
the world, including Poland.

Apollo d.o.o.

Stoisko / Stand

B-23

Puhova ulica 18,
2250 Ptuj,
Slovenia
e-mail: info@apollo.si
www.apollo.si
Apollo was established in 1997 and it is specialized in distribution and wholesale
of children`s products. The main mission is to satisy wishes, needs and expectations of
modern parents, to provide them happy and careless parenting and their children safe
childhood full of love and precious moments.
We offer thoughtfully selected products to the various costumers from Slovenia,
Croatia, Macedonia and many other countries from Europe and middle East: from
Netherland to Greece, from Italy to Lebanon and from Ukraine to Algeria. We are focused on safe, educational, functional, inspiring, helpful and trendy products, which
are developed in accordance with the latest safety standards, technology improvements and design guidelines. Durable materials, minimalistic design, useful functions,
simple adjustement, easy maintenance and thoughtful details are the most visible and
convincing features that attracts our costumers and end users. Products follow the
baby`s needs through different development stages and stimulates his physical abilities, mental capacities and motorical skills. In cooperation with our suppliers we are
constantly introducing new products and support the sell in retail stores with promotions and advertising campaigns.
Our own brands FreeON and Bubaba by FreeON include a wide range of juvenile
products and consists from four lines: Car, Street, Home and Sleep. Street line includes
wide range of technologically complete strollers as compact trio sets, one hand folding
joggers and modern buggies with different dimensions and functionalities. Let your
baby discover the world in one of our attractive and spacious strollers! In Car line you
will find a wide variety of safe and comfortable car seats with many adjustements, 360°
rotation, iSize certification, folding options and a lot more, which will enable your child
a carefree observation of car`s surroundings and fun ride. Home line is designed for
creating a lovely playing space and safe environment at your home. You can choose
among the diverse range of functional highchairs, interactive walkers, modern furni-
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ture, comfort carriers and other smaller everyday pieces like attractive changing matts
for babies, interesting animal potties for toddlers and other baby care products. Sleep
line comprises modern travel cots, practically adjustable bedside beds and bedrails for
safe adoption to sleeping in big bed. Bubaba by FreeON is produced in Croatia, EU and
presents everything that moms, moms to be, babies and kids needs for comfortable
breastfeeding, restful sleep and cuddly awaken moments. Beautiful beddings, soft
blankets, cosy sleeping bags, cute baby nests, comfort armchairs and many other items
will enrich every kid`s room. Moms and moms to be will enjoy comfortable and fashionable maternity sleeping pillows and wonderful breastfeeding pillows. FreeON and
Bubaba by FreeON products are sold internationally, presented on leading and local
baby equipment fairs in Europe, where we are seeking for new bussines opportunities
and represented on social media.
Our vision is not to become only the biggest, the strongest and the most prominent distributor but also to be the best and the most friendly to parents and children.
Being the leading distributor which monitor the needs of modern parents and progress
in child`s development, follow the experts guidelines and changes in educational and
raising approaches, predict the limitations and obstacles that can appear during parenting and offer the best solution for them. Our biggest wish is to provide children carefully and professionally planned basis for their growth and development and give a
parents opportunity for quality spent time with their children.

ART and PLAY s.c.

Stoisko / Stand

A-52

ul. Janowskiego 20
05-082 Stare Babice
e-mail: office@artandplay.pl
www.artandplay.pl
Firma ART and Play zajmuje się produkcją, importem oraz dystrybucją zabawek. Nasza oferta obejmuje następujące marki: Piankolina, Kulkolina, Kulolabirynt,
3D Insights, Robot Box, Stomp Rocket, Toy Kraft, WWF, Anna Club Plush, Mordillo,
Molli Toys.
Art and Play Company is engaged in manufacturing, import and distribution of
toys. Our offer includes the following brands: Piankolina, Kulkolina, Kulolabirynt, 3D Insights, Robot Box, Stomp Rocket, Toy Kraft, WWF, Anna Club Plush, Mordillo, Molli Toys.
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E-14

ARTSANA POLAND SP. Z O.O.
01-377 Warszawa
ul. Połczyńska 31a
e-mail: info.pl@artsana.com
www.Chicco.Pl
www.Recaro-kids.Pl
Wyłączny dystrybutor w Polsce cenionej na świecie włoskiej marki Chicco.
W ofercie firmy znajdują się produkty do opieki nad dzieckiem; od urodzenia
do 3 roku życia: wózki trójfunkcyjne i spacerowe, foteliki do przewożenia dzieci
w samochodzie, łóżka podróżne i dostawne, stojaki z wanienkami, kojce oraz chodziki. A także szeroka gama wysokiej jakości akcesoriów dla mamy – w tym poduszek do karmienia marki Boppy oraz wyspecjalizowanych akcesoriów dla dzieci.
W portfolio firmy znajduje się szeroka oferta wysokiej jakości zabawek.
Artsana Poland jest także dystrybutorem na terenie Polski produktów premium marki Recaro - fotelików samochodowych i wózków.
Oferuje usługi autoryzowanego serwisu dla produktów Chicco oraz Recaro.

C-64

ARTYK Sp. z o.o.
ul. Zbąszyńska 3A, 91-342 Łódź, Polska
tel. 696 049 587
Zabawkami dla dzieci zajmujemy się od 30 lat i robimy to po prostu dobrze!
Firma Artyk powstała w 1989 r. i od tego czasu przekształciła się z niewielkiej,
kilkuosobowej spółki w jedną z największych hurtowni zabawek w Polsce. Obecnie
jesteśmy jednym z wiodących importerów zabawek w kraju.
Oferujemy produkty wysokiej jakości w konkurencyjnych cenach. Stosowane
w naszej firmie nowoczesne rozwiązania logistyczne, umożliwiają szybką realizację
zamówień. Dbamy o wysokie standardy oferowanych przez nas usług.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dzieci, ciągle ulepszamy ofertę, dlatego
postawiliśmy na rozwój własnych marek:
• NATALIA COLLECTION,
• E–EDU,
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• EDU&FUN,
• FUNNY TOYS FOR BOYS,
• ARTYK GAME,
• MAX SPORT.
Dystrybuowane przez firmę artykuły popularne są w Polsce i za granicą, a dzięki naszym przedstawicielom handlowym, docieramy do każdego miejsca w kraju.
Prowadzimy sprzedaż hurtową (www.artyk.pl) oraz detaliczną (www.kupzabawke.pl)

Stoisko / Stand

A-14

ARTYZAN Marcin Skwarek
ul. Kopalniana 2A
32-540 Trzebinia
tel. 32 623 92 57
e-mail: handlowy@kreatywnemaluchy.pl
KREATYWNE MALUCHY powstały z miłości do dzieci i potrzeby zapewnienia
im jak najlepszego rozwoju i świetnej zabawy.
Kreatywne Maluchy to kraina pełna wyjątkowych zabawek dla dzieci, pozwalających pobudzić wyobraźnię i umysł, a jednocześnie umożliwiających ćwiczenie
zdolności manualnych i zdobywanie nowych umiejętności.
Powstaliśmy z myślą o dzieciach – wiemy jak ważny jest ich prawidłowy rozwój
manualny i motoryczny.
Dzięki oryginalnym zabawkom możliwy jest rozwój kreatywności oraz abstrakcyjnego myślenia.
Mamy nadzieję, że asortyment KREATYWNYCH MALUCHÓW sprawi, że Państwa pociechy odkryją w sobie nie tylko duszę konstruktora, ale też artysty.
Nasze zabawki idealnie sprawdzą się nie tylko w domowych warunkach, ale też
w przedszkolach i placówkach edukacyjnych!
Przygotowując asortyment naszego sklepu, myślimy nie tylko o tym by zapewnić dzieciom wielogodzinną zabawę pełną rechotów i rozwój manualny, ale też
o ich bezpieczeństwie. Gwarantujemy zabawki wykonane z bezpiecznym materiałów, posiadające wszelkie niezbędne certyfikaty.
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B-59

ARUŚ R. I A. CHROBAK SPÓŁKA JAWNA
ul. Partyzantów 35
32-440 Sułkowice
tel. +48 501 750 169
Nasza firma istnieje od 1992 roku. Prowadzimy sprzedaż na terenie całego
kraju oraz za granicą. Używamy materiałów najwyższej jakości. Stale rozwijamy
ofertę naszych produktów i doskonalimy je, aby sprostać coraz to większym wymaganiom. Oferujemy bogatą kolorystykę tkanin pościelowych. Produkujemy całą
gamę wyrobów pościelowych, becików, materacy i wielu innych artykułów dla najmłodszych. W ofercie znajdziecie Państwo również wiele naszych modeli łóżeczek,
komód w różnych wzorach i kolorach. Komponenty użyte do produkcji posiadają
niezbędne certyfikaty i atesty.

I-40

Askato Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Przylesie 8
60-185 Skórzewo
tel. +48 607 913 654
tel. +48 579 652 310
e-mail: biuro@askato.pl
www.askato.pl
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Firma Askato zajmuje się importem i sprzedażą zabawek. Gwarantujemy nieszablonowe podejście i profesjonalną obsługę każdego klienta.
W naszej ofercie można znaleźć szeroki wybór zabawek dla każdego przedziału wiekowego. Nastawieni jesteśmy głównie na zabawki edukacyjne, które bawią,
uczą, stymulują i rozwijają. Nasze bestsellery to mozaiki z serii Genialny Dzieciak
oraz Guzikowy trening małej rączki. Posiadamy szeroką gamę produktów dla najmłodszych dzieci. Rozszerzamy także ofertę Klocków Małych Geniuszy - klocków
przestrzennych o różnych kształtach, mających wiele możliwości logicznych.
Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska i zapoznania się z naszymi produktami.

ATA Sp. z o.o.

Stoisko / Stand

A-4

ul. Zwycięzców 6A/4,
03-941 Warszawa, tel.22/616 17 17
fax 22/616 20 00
tel. kom. 601 266 759
e-mail: biuro@zabawki-modele.pl
Firma ATA Sp. z o.o. - sprzedaż hurtowa i detaliczna/jest
na terenie Polski oficjalnym przedstawicielem i importerem niemieckiej marki BRUDER, znanej na całym świecie z najwyższej jakości zabawek licencjonowanych dla dzieci w wieku od 2, 3 i 4 lat.
Marka Bruder mieści się w TOP 10 na świecie w branży zabawkowej.

ATA jest także wyłącznym importerem i dystrybutorem firmy
DOUBLE E, produkującej licencjonowane pojazdy zdalnie sterowane przeznaczone dla dzieci w wieku +6 lat.

Ponadto jest dystrybutorem marek: TAMIYA – Japonia, EMEK –Finlandia, CARSON oraz DF MODELS – Niemcy, WSI MODELS – Holandia.

49

KIDS` TIME •

2020
Stoisko / Stand

ATENEUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K.

A-59

ul. Półłanki 12C
30-740 Kraków
tel. 12 263 73 73; 12 263 70 70; 12 263 82 98; 12 263 82 99;
e-mail: biuro@ateneum.net.pl
Firma Ateneum jest ogólnopolskim dystrybutorem zajmującym się hurtową
sprzedażą zabawek, gier, puzzli, książek oraz artykułów papierniczych. Wydawcom
hurtownia oferuje szeroki wachlarz usług logistycznych w tym prowadzenie dystrybucji. Od początku swego istnienia Ateneum stawia na najwyższą jakość obsługi
klienta oraz kompleksowe zaopatrzenie asortymentowe. Dzięki strategii ukierunkowanej na dbanie o potrzeby klientów Ateneum bardzo szybko zyskało zaufanie
najpierw na lokalnym, a następnie na ogólnopolskim rynku księgarskim. Do tej
pory zaufało nam już ponad 2000 odbiorców w kraju i zagranicą. Ateneum posiada
produkty ponad 250 znanych marek z branży zabawek i gier. W ofercie znajdują się
m.in.: gry i zabawki kreatywne, edukacyjne, drewniane, dla niemowląt, sportowe,
a także puzzle, gry strategiczne i logiczne, klocki, maskotki i lalki.

D-78

ATUT
ul. Starzyńskiego 3
08-102 Siedlce
tel. 606 447 558
e-mail: atut@atut.eu
Firma Atut powstała w 1994. Od tego czasu niestrudzenie i z pasją pracujemy nad nowymi kolekcjami odzieży i bielizny dla dzieci i młodzieży. Poszukujemy
nowych rozwiązań, tak by nasze ubrania były modne, wygodne, funkcjonalne
i wpisywały sie w nurt ekologiczny.
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Do produkcji naszych wyrobów wykorzystujemy naturalne, wyselekcjonowane włókna bawełny opatrzone certyfikatem Oeko-Tex. Nasze ubrania są oddychające, miękkie i miłe w dotyku. Różnorodność wzorów i fasonów sprawia, że nasze
kolekcje zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających konsumentów.
Całość produkcji odbywa się w Polsce, dzięki czemu energicznie reagujemy na
potrzeby rynku. Współpracujemy ze sklepami na terenie całego kraju i za granicą.
Zapraszamy do współpracy.

Stoisko / Stand

The ATUT company was founded in 1994. Since then, we have been tirelessly and
passionately working on new clothing and underwear collections for children and
teenagers.We are continuously looking for new solutions to make our clothes even
more fashionable, comfortable, functional and at the same time, adjustedto the ecological trend.
For ourproduction we usenatural, selectedOeko-Tex certifiedcottonfibers.
Ourclothesarebreathable, soft and pleasant to the touch.The variety of designs and
stylesensurethatourcollectionswillmeet the needs of the most demandingcustomers.
The wholeprocess of productiontakes place in Poland, thus we activelyrespond to
market needs. We collaborate with companiesthroughout the country as well as abroad.
We inviteyou to cooperation.

Avionaut

E-16

Szarlejka, ul. Łukasiewicza 172
42-130 Wręczyca Wielka
POLAND
tel. +48 343176610
Contact in english: +48 692006652
e-mail: avionaut@avionaut.com
To już ósmy rok rodzimego producenta fotelików samochodowych Avionaut
na arenie międzynarodowej. Jesteśmy marką która chce skutecznie wprowadzać
innowacyjne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa i komfortu przewozu dzieci.
Nasze produkty wyróżniają się stosowanymi materiałami energochłonnymi oraz
oryginalnym wzornictwem. Lubimy najtrudniejsze wyzwania, czego dowodem jest
obecny na rynku najlżejszy i prawdopodobnie najwygodniejszy fotelik na świecie
Avionaut Pixel certyfikowany najnowszą normą bezpieczeństwa I-Size podobnie
jak fotelik Aerofix RWF, który uzyskał certyfikat Test Plus.
It is already eighth year of domestic car seat manufacturer and developer – Avionaut on international markets. Our team is fully focused on bringing innovative solution
in children travel solutions. Beside highest quality materials, Avionaut products are also
distinguished by original design and newest trends. Driven by care, we love to determine new trails and paths without compromises. Effect of that is our lightest and safest
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regarding child position car seat in the world Avionaut Pixel, approved with new I-Size
norm, same as Aerofix RWF which received the certificate Test Plus.

Stoisko / Stand

D-46

Agencja Wydawnicza Jerzy Mostowski
Janki k. Warszawy, ul. Wspólna 17a
05-090 Raszyn
Dystrybucja: MOREX GM Sp. z o.o.
tel. +48 22 720 34 90
e-mail: hurtownia@morex.com.pl
www.morex.com.pl
Agencja Wydawnicza Jerzy Mostowski ma ponad 30-letnią tradycję wydawniczo-księgarską. Nasze nowoczesne, kolorowe i wydawane z ogromną starannością
książki dla dzieci ćwiczą zdolności manualne, wzbogacają wiedzę i słownictwo, pobudzają wyobraźnię i rozwijają koncentrację.
Młodym Czytelnikom proponujemy różne rodzaje aktywności: od rozpoznawania kontrastowych barw przez niemowlęta, poprzez tradycyjne kolorowanie
kredkami, malowanie wodą, uzupełnianie naklejek, układanie trójwymiarowych
modeli z papieru, trenowanie umiejętności pisania i liczenia, rozwiązywanie zagadek, aż do ćwiczenia samodzielnego czytania.
Agencja Wydawnicza Jerzy Mowsotski cultivate a 30-year old tradition of book
publishing. It publishes modern, colourful and carefully designed books for children.
The books are a wonderful tool that fosters development of manual skills, imagination,
they expand the child’s knowledge, vocabulary and concentration.
The young readers can participate in various activities. From recognition of
high-contrast shapes by infants, painting with crayons, water painting, sticker placing,
paper model folding, exercises in writing and reading, puzzle solving to independent
reading.
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B.est TOYS Polska

C-5, C-6

32-067 Krzeszowice, ul. Daszyńskiego 10
tel. 600 900 550
e-mail: info@btoys.pl
www.btoys.pl
www.ogdolls.pl
www.loridolls.pl
B.est TOYS Polska
Wyłączny importer i dystrybutor zabawek kanadyjskiej firmy Battat w Polsce.
Prezentujemy:
Nietuzinkową markę B. - B.toys.
Kreatywne, zaprojektowane z dbałością o stymulację sensoryczną,
pozbawione ftalanów, obsypane prestiżowymi nagrodami, wyjątkowe zabawki – inne niż wszystkie. Polecane również do celów terapeutycznych.

Bristle Blocks – masywne, a przy tym giętkie i elastyczne klocki jeżyki
w różnych zestawach i opakowaniach.

Wonder Wheels – seria pojazdów wykonanych z ekologicznego plastiku.
Wysoka jakość w przystępnej cenie. Doskonała propozycja dla placówek edukacyjnych.

Our Generation – lalki 46cm z wyjątkowo bogato rozbudowaną gamą akcesoriów do kreatywnej zabawy – wysoka jakość i oryginalny design w przystępnej cenie.
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LORI – seria laleczek 15cm z akcesoriami tematycznymi do kreatywnej zabawy – moda, balet, jazda konna, podróże, dom.
B.est TOYS Polska
Polish importer and distributor of a Canadian toy producer – Battat Ltd. headquartered in Montreal.
We present:
A unique toy line - B. - B.toys.
Creative, highly rated and awarded in prestigious toy rankings – toys that make
difference. Recommended also for children with special needs.
Bristle Blocks – chunky, flexible blocks in various sets and packages. Different
sizes and special pieces to stimulate creativity.
Wonder Wheels – different types of vehicles made of organic plastic. Loads of
fun!
Our Generation – quality dolls at prices aimed to not exclude anyone. Accessories
that speak to the multifaceted lives girls live – for girls who grow up together, creating
the narrative of an extraordinary generation.
Lori – a collection of 15cm dolls and accessories, fitting in anything, easy to travel
with and carry around. Adventurous and trendy, fond of ballet and horse-riding.

Badum

D-107

ul. Spacerowa 60
33-140 Lisia Góra
Polska
tel. + 48 14 60 000 06
tel. + 48 693 820 850
e-mail: biuro@badum.pl
Badum jest producentem artykułów dla dzieci i dorosłych wykonanych
z pianki poliuretanowej.
Dzięki 20 letniemu doświadczeniu jesteśmy ekspertem od wyrobów z pianki.
Produkty:
- wkładki do wanienek do kąpieli niemowląt,
- materace dziecięce,
- poduszki dla dzieci,
- poduszki dla matek w ciąży,
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- poduszki ortopedyczne,
- materace dla dorosłych,
- kształtki do rehabilitacji,
- mebelki dla dzieci.
W swojej bogatej ofercie produktowej mamy również dostępne produkty wykonane z dodatkiem włókien naturalnych, tj. konopie, len, kokos.
Przedstaw nam swój pomysł, a my zajmiemy się jego realizacją.

Stoisko / Stand

D-45

Oddział Banana Kids Gdańsk
ul. Jaśkowa Dolina 15 pok. 16
80-252 Gdańsk
woj. pomorskie https://bananakids.pl/
e-mail: kontakt@bananakids.pl
Banana Kids to marka tak wesoła jak dzieci, wesoła i odważna. Idzie własną
drogą, naturalnie, swobodnie. Jest pełna swobód. Oryginalne, dziecięce ubrania
pozwalają skoczyć w kierunku nonszalanckiej elegancji, stylowego nieładu i radosnej kreatywności. Banana Kids to pełnia naturalnej ekspresji.
Ubieramy najmłodszych jak dorośli, stawiamy na komfort i modę. Jesteśmy
producentem oryginalnych, przyjaznych dla środowiska ubrań dla dzieci - ponieważ świat, w którym żyjemy, jest „pożyczony” od dzieci - przekazujemy go im
w przyszłości. Uczymy szacunku - inni, środowisko, cały świat. Pokazujemy, że powinni wierzyć w siebie - podążać za swoimi marzeniami. Czemu? Ponieważ produkcja odzieży jest naszym celem. Odzież dziecięca dla dziewczynek i chłopców
w sklepie Banana Kids jest bardzo bezpieczna - nie zawiera toksycznych chemikaliów. Szyjemy je z wielką starannością - nie lubimy drażniących metek, więc nie
zakładamy ich na odzież dziecięcą. Premium to dla nas coś więcej niż tylko jakość.
Nawet guziki lub zamki wybieramy ostrożnie, ponieważ dowodzi to czegoś więcej
niż bycia ponadprzeciętnym.
Podstawą Banana Kids jest kreatywność, niezawodność i praca nad dopracowaniem każdego najmniejszego szczegółu naszej odzieży.
Co dodatkowo wyróżnia markę? Przede wszystkim autorski perfum – czyli
z produkcji wysyłamy zamówienia do klientów, gdzie najmłodsi mogą nacieszyć się
ciuszkami z zapachem nawiązującym do nazwy firmy 😊.
Banana Kids is a brand as cheerful as children, cheerful and brave. He goes his own
way, naturally, freely. It is full of freedom. Original, children’s clothes allow you to jump
in the direction of nonchalant elegance, stylish disorder and joyful creativity.
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Banana Kids are full of natural expression. We dress the little ones as adults, we
focus on comfort and fashion. We are a producer of original, environmentally friendly
clothes for children - because the world we live in is „borrowed” from children - we pass
it on to them in the future. We teach respect - others, the environment, the whole world.
We show that they should believe in themselves - follow their dreams. Why? Because the
production of clothing is our goal. Children’s clothing for girls and boys in the Banana
Kids store is very safe - it does not contain toxic chemicals. We sew them with great care
- we do not like irritating labels, so we do not put them on children’s clothing. Premium
is more to us than just quality. We even choose buttons or zippers with care, because it
proves something more than being above average.

Stoisko / Stand

The basis of Banana Kids is creativity, reliability and work on refining every single
detail of our clothing.
What additionally distinguishes the brand? First of all, our own perfume - that is,
from production we send orders to customers, where the youngest can enjoy clothes
with a scent referring to the company name 😊.

I-41

BAYER DESIGN
kontakt w Polsce: 601 411748, 608 024859
www.bayer-design.com
Bayer Design -jesteśmy rodzinną, niemiecką firmą z górnej Bawarii istniejącą
już od początków XX w.
Produkujemy lalki, wózki dla lalek, akcesoria oraz zabawki dla zwierząt/,dla
piesków i kotków- to nasza nowa linia/.
Nasze produkty można spotkać nie tylko w Europie; również w USA i Azji.
Naszym atutem jest zamiłowanie do szczegółów.. codziennie dbamy o rozwój
naszych produktów.
Firma nasza kładzie bardzo duży nacisk na zgodność produktów z wszystkimi
obowiązującymi standardami.
ZAPRASZAMY do odwiedzenia nas na KIDS’TIME w Kielcach, hala I -41
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C-55

Beaba
Solution Baby Care Sp. z o.o.
ul. Przyczółkowa 141a
02-963 Warszawa
Michał Lenarczyk michal@solution-bc.pl +48 500 000 528
Joanna Gabrysiak-Wadowska joanna@solution-bc.pl +48 505 449 934
www.beaba.pl
Beaba to francuski producent urządzeń i akcesoriów, przydatnych w codziennej opiece nad dzieckiem. Marka Beaba powstała w 1989 roku w celu zaspokojenia
potrzeb rodziców na każdym etapie rozwoju ich dziecka, poszukujących produktów wysokiej jakości, nowatorskich, ergonomicznych, użytecznych i najskuteczniej
ułatwiających życie. Produkty Beaba charakteryzuje nowoczesny design i modne,
stonowane kolory. W ofercie marki znajdują się m.in. urządzenia do kuchni, w tym
kultowy wielofunkcyjny Babycook do gotowania na parze, akcesoria do kąpieli
i pokoju maluszka oraz torby dla mam. Wyłącznym dystrybutorem marki Beaba
w Polsce jest Solution Baby Care.

A-33

BE HAPPY Janos Vandzsurak
ul. Brukowa 6/8 lok. 309
91-341 Łódź
tel. +48 697 865 125
BE HAPPY – producent i dystrybutor prezentów personalizowanych przeznaczonych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Idealny upominek na różne okazje np.
urodziny, Święta i imprezy okolicznościowe.
Nasze produkty mają miłą, zabawną i ciekawą formę oraz są ozdobione uniwersalnym napisem lub imieniem.
Oferujemy min.: breloki, szczotki do włosów, uchwyty na szczoteczki do zębów,
długopisy, kubki, łyżeczki, notesy, magnesy, Zippery itp.
W celu wyeksponowania naszego asortymentu, oferujemy nieodpłatnie stojaki
obrotowe, kartonowy ekspozytor na półkę i inne wyposażenie handlowe.
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BeCREO Technologies
Plac Władysława Andersa 7
61-894 Poznań
www.becreo.com
BeCREO Technologies Sp. z o.o. - to polska firma z branży IT tworząca innowacyjne, intuicyjne oraz inteligentne rozwiązania edukacyjne do nauki programowania oraz mechatroniki. Realizujemy holistyczną wizję, wyposażając ucznia,
nauczyciela oraz rodzica w bezpieczne narzędzia do nauki programowania. Nasze
rozwiązania, jak seria edukacyjnych gier - Scottie Go! są uznane i stosowane na całym świecie, wyraźnie podnosząc prestiż i osiągnięcia polskiej nauki. Współpracujemy z uznanymi specjalistami, instytucjami edukacyjnymi i badawczo-rozwojowymi
oraz partnerami technologicznymi z kraju i ze świata.
BeCREO Technologies is a European IT company developing intuitive, intelligent
and interactive educational solutions for coding and mechatronics.
We specialize in designing STEAM products for students and home users.
Our mission is to provide children with safe and friendly educational solutions,
BeCREO Technologies’ educational tools engage in a gradual
and intuitive learning proces. Early, supervised contact of children and students
with new technologies, either at kindergarten or in school or home, can help them develop a mindset for informed and meaningful interactions with digital devices, as well
as give them an early exposure to computer science. Furthermore, coding and coding
literacy are gradually becoming vital skills for current and future generations, as they
help children understand world around them.

D97

Belisima s.c.
ul.Tartaczna 5
26-600 Radom
Poościel dla dzieci / baby bedding
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BEPPE

C-62

ul. Obr. Poczty Gd. 95
42-400 Zawiercie
tel. 32 67 030 49
e-mail: bok@beppe.pl
www.beppe.pl
Firma BEPPE, producent pluszaków i akcesoriów dziecięcych zaprasza na stoisko C63
Zapraszamy do świata pluszowych przyjaciół dzieci w przeróżnych kształtach,
kolorach i wielkościach oraz świata innowacyjnych akcesoriów dla dzieci.
Dbałość o najmniejsze detale i odpowiedni dobór wykorzystywanych materiałów podyktowane są naszą miłością do dzieci oraz troską o ich bezpieczeństwo.
Jesteśmy dumni z naszej pluszowej wyobraźni, dzięki której dajemy radość
dzieciom i rodzicom na całym świecie!

A-39

Best Mommy Co., Ltd
No. 12, Yongsheng Street, Dongsheng Town, ZhongShan City, Guangdong,
China.
Tel: +86 13420467652
e-mail: sharon@mainstreet-cn.com
Contact Person: Sharon Wang
Position: Executive Director
Product: Baby Stroller, Baby High Chair, Diaper Bag, etc.
We focus on delivering to the customers high degree of support reliability and
there is nothing we value more than our professionalism and integrity for the baby
stroller items, and also for the accessories for the stroller. You will find not only quality,
profession, but love from our product.
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Bexa
ul. Tadeusza Rejtana 6, 42-200 Częstochowa
tel. +48 664949600, +48 697922151
e-mail: biuro@bexa.eu
www.bexa.eu
Od 15 lat z ogromnym zaangażowaniem i pasją tworzymy wymarzone cztery
kółka dla Waszych pociech. Wychodząc naprzeciw najnowszym trendom, projektujemy wózki uwzględniając zarówno potrzeby rodziców jak i komfort czy bezpieczeństwo dzieci. Bexa – to nie tylko marka, to styl życia.
The last 15 years we spent on creating dream prams for your beloved ones. Following latest trends, we design prams bearing in minds both the needs of parents and the
safety and comfort of the baby. Bexa is not only a name, it is a way of living.

D-68

Beztroska
ul. Cieszyńska 313
43-382 Bielsko-Biała
tel. +48 793 696 686
e-mail: beztroska@beztroska.com
e-mail: zamowienia@beztroska.com
Beztroska od 6 lat tworzy nietuzinkowe produkty dla Dzieci. W nowej kolekcji
znajdziecie Państwo piękne i delikatne autorskie wzory a także len, który tego lata
królować będzie we wszystkich dziecięcych produktach. Zapraszamy na nasze stoisko, gdzie znajdziecie między innymi:
• piankowe wkładki do wózka, lniane i bawełniane w pięknych wzorach,
• zestawy do gondoli, otulacze do fotelików,
• poduszki redukcyjne dla dzieci, które wcześnie jeżdżą w spacerówce,
• torby, organizery i plecaki dla Mamy i Malucha
• nowość- drewniane gryzaki i zawieszki do smoczków.
Beztroska workshop makes a miracles for little Ones. In our new collection you will
find all the baby accesories your Kiddo needs to enjoy the walks and naps with coziness.
Toned colors and new patterns, premium quality materials – including linen- will make
the spring and summer beautiful.
Visit our both to see what we have for Kiddo this Season.
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Our product portfolio includes:
• foam stroller liners for babies and toddlers from 6 months to as long as you
need,
• pram bedding sets, special car seat wraps,
• stroller pillows for support you really need,
• stroller organizers and bags for extra storage,
• new: wooden teethers and pacifier clips.

Stoisko / Stand

BG TRADING Sp. z o.o.
ul. Sobieskiego 1/2, 31-136 Kraków
tel. 694 039 448
e-mail: living@suavinex.com.pl info@suavinex.com.pl
Od ponad 40 lat jesteśmy firmą, która specjalizuje się w produkcji akcesoriów
dla dzieci. Naszym celem jest opracowanie zdrowych, innowacyjnych rozwiązań zaspokajających potrzeby niemowląt, oraz ich rodziców. Staramy się bacznie obserwować, co nowego dzieje się w naszym otoczeniu, by w porę zauważyć możliwości
zaskoczenia naszych klientów kreatywnymi pomysłami. Nasze produkty tworzone
są całościowo na terenie UE i posiadają niezbędne certyfikaty i akredytacje. Dzięki
wysiłkom i ciągłym innowacjom, oferujemy pełny katalog produktów z materiałami
bez BPA, całkowicie bezpiecznych dla najmłodszych

C-26

Bigjigs Toys Ltd
Unit B, Kingsmead, West Park Farm Industrial Estate
Folkestone, Kent CT19 5EU
ENGLAND
tel. +48 664 985 031
e-mail: marek.tluczek@bigjigstoys.com
www.bigjigstoys.pl
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Firma Bigjigs Toys Ltd. zlokalizowana jest w Anglii i zajmuje się produkcją
i sprzedażą zabawek drewnianych. Została założona ponad 30 lat temu jako mała,
rodzinna manufaktura zabawek. Obecnie w ofercie znajduje się ponad 2000 produktów, a sprzedaż zabawek marki Bigjigs prowadzona jest w ponad 110 krajach
na całym świecie. Aktualnie Bigjigs Toys jest jedną z najpopularniejszych marek
zabawek drewnianych w Wielkiej Brytanii.  Flagowym produktem jest seria kolejek
drewnianych Bigjigs Rail - aktualnie w asortymencie posiadamy ponad 200 produktów pozwalających na nieograniczoną rozbudowę torów i akcesoriów. Już od
wielu lat firma stawia czoła produkcji zabawek wysokiej jakości, sprzedawanych
w niskich cenach i spełniających wymagane normy bezpieczeństwa. Firma Bigjigs
Toys weszła na polski rynek zabawek już ponad 6 lat temu. Przez ten okres pozyskaliśmy wielu klientów zarówno z segmentu stacjonarnych sklepów z zabawkami
i akcesoriami dziecięcymi oraz z branży sprzedaży edukacyjnej. Marka jest bardzo
dobrze rozpoznawana na świecie i często poszukiwana na półkach sklepów zabawkowych w Polsce.
Firma jest też dystrybutorem w Polsce marek Lottie Dolls, Green Toys, Gowi,
Orchard Toys oraz Zoobookoo.

Stoisko / Stand

A-76

BIMBALOOO S.C.
ANITA DMOCH
tel. 531 801 225
e-mail: biuro@bimbalooo.com.pl
Importer zabawek dla małych i dużych. Importowane przez Nas produkty wyróżniają się najlepszą jakością oraz designem. W ofercie mamy zestawy do zabawy
w doktora, salon urody dla piesków oraz zestawy kreatywne z magicznymi kulami oraz basniowymi domkami. Ponad to zaprezentujemy inne nowości, które już
wkrótce zagoszczą w naszej ofercie.
Zapraszamy!

62

KIDS` TIME •

2020
Stoisko / Stand

D-29

Bimboland
ul. Bukowska 41, 62-070 Dąbrowa k. Poznania
https://bimboland.pl, https://b2b.bimboland.pl
Osoba kontaktowa:
Natalia Kowalska, tel. + 48 501 434 260, natalia@bimboland.pl
Jesteśmy firmą, która powstała z myślą o osobach ceniących nowoczesność,
funkcjonalność i bezpieczeństwo w produktach dla dzieci i rodziców. Do swojej
oferty dystrybucyjnej starannie dobieramy takie marki, które w 100% są bezpieczne, posiadają produkty wysokiej jakości, takie które skutecznie ułatwiają codzienne
życie dziecka i rodzica.
Jesteśmy wyłącznym dystrybutorem marek, włoskich: Animal Sunglasses,
Bamboom, Bubble&CO, eKoala, Lulabi, Poupy, Mondo Tuo, Quaranta Settimane; holenderskich: Flow Amsterdam, Funkybox oraz polskiej marki: KIDodo.
Dlaczego my?
• jesteśmy wyłącznym dystrybutorem, aż 11 uznanych marek w Europie i na
Świecie
• w naszej polskiej ofercie dystrybucyjnej posiadamy już blisko 700 produktów
• zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie naszej współpracy
• stale poszerzamy ofertę o nowe marki i produkty
• udostępniamy ofertę do integracji (xml, csv, api, …)
• zamówienia złożone do 12.00 realizujemy tego samego dnia
We are the exclusive distributor of Italian brands: Animal Sunglasses, Bamboom,
Bubble&CO, eKoala, Lulabi, Poupy, Mondo Tuo, Quaranta Settimane; Dutch: Flow
Amsterdam, Funkybox and the Polish brand: KIDodo.
To our distribution offer we are looking for formidable brands that are interested in
entering the Polish market.

Blue Ocean Sp. z o.o.

D-1, E-8,
E-15, E-17

ul. Poprawna 61J
03-984 Warszawa
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Blue Ocean Sp. z o.o. - Magazyn
ul. Okulickiego 7/9
05-500 Piaseczno
tel. 22 22 82 131, tel. 692 227 451, fax. 22 34 99 501
e-mail: kontakt@blueshop.pl
www.blueshop.pl.
Wyłączny dystrybutor na Polskę wielu marek dziecięcych. Posiadamy asortyment z różnych kategorii np. podróż, dekoracje, zabawki, tekstylia, pielęgnacja
dziecka. Nasze marki to m. in. 3 Sprouts, Aleva Naturals, Babybanana, Babymel, BenBat, Done by Deer, ergoPouch, FlapJack, Juddlies, Kids Concept, Larktale, Little Bird
Told Me, Lulujo, Mombella, Oxo Tot, Smily Mia, Storksak, Summer Infant, Swaddle
Me, Squizz, Tum Tum, Yookidoo, Zoocchini, Zazu.
Zapraszamy na nasza platformę B2B www.blueshop.pl.
An exclusive distributor for Poland many brands. We have an assortment from
various categories, e.g. travel, decorations, toys, textiles, childcare. Our brands include
3 Sprouts, Aleva Naturals, Babybanana, Babymel, BenBat, Done by Deer, ergoPouch,
FlapJack, Juddlies, Kids Concept, Larktale, Little Bird Told Me, Lulujo, Mombella, Oxo
Tot, Smily Mia, Storksak, Summer Infant, Swaddle Me, Squizz, Tum Tum, Yookidoo,
Zoocchini, Zazu.
We invite you to our B2B platform www.blueshop.pl.

D-2

BLUE SEVEN
PLAC DASZYŃSKIEGO 14/6
42-200 CZĘSTOCHOWA
tel. kom. 501 007 873
e-mail: m.ksiazek@blueseven.com
WWW.BLUESEVEN.COM
„BLUE SEVEN – JEDYNA TAKA KOLEKCJA WYŁĄCZNIE Z EKOLOGICZNEJ
BAWEŁNY.
BLUE SEVEN przywiązuje dużą wagę do bezpieczeństwa i wysokiej jakości produktów, wolnych od szkodliwych substancji i przyjemnych dla skóry. BLUE SEVEN
wykorzystuje przyjazne dla środowiska organiczne materiały bawełniane do
prawie wszystkich wzorów z kolekcji NEW BORN, MINI KIDS, KIDS i TEENS.
Zabawne motywy i maksymalny komfort - kolekcja NEW BORN (rozmiary 5668) jest dostosowana do potrzeb naszych najmłodszych i zachwyca słodkimi detalami, takimi jak ruchome zęby dinozaura na nogawkach i rękawach. Kolekcja zostanie uzupełniona w tym sezonie o pasujące czapki i szaliki.
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W MINI GIRLS (rozmiary 68-86) w tym sezonie kręci się wszystko wokół naszych
zwierzęcych przyjaciół, od bezczelnych lam po słodkie lamparty…. Te łączą kolorowe paski, urocze, jesienne, kwiatowe nadruki. MINI BOYS (rozmiary 68-86) w niczym
nie ustępuje: fajne dinozaury i niegrzeczne szopy zostaną na odzieży wybudzone
do życia.
BLUE SEVEN KIDS (rozmiary 92-128) są w tym sezonie pięknie zaprojektowane
w najdrobniejszych szczegółach. Połączenie dziesięcioleci doświadczenia i trend-spotting tworzy przyjazne i jednocześnie modne style dla dzieci.
W tym sezonie świadome mody TEEN GIRLS (rozmiary 140-176) mogą wybierać z wielu super modnych i wygodnych wzorów.
Style TEEN BOYS (rozmiary 140-176) są luzackie i w sportowym duchu utrzymane.”

Stoisko / Stand

B-25

Bon Bon Kids Sp. z o.o.
ul. Naruszewicza 27
02-627 Warszawa
Bon Bon Kids jest marką stworzoną przez dwie mamy, które poszukiwały
idealnych rozwiązań dla swoich maluchów. Autorska kolekcja mebli i akcesoriów została stworzona, tak by pociechy przebywające w swoich pokojach mogły poczuć się wyjątkowo.
Bon Bon Kids to najwyższa jakość, dbałość o każdy detal, nowoczesny design i bezpieczeństwo. Nasze produkty dedykowane są osobom, które w aranżacji wnętrz szukają najlepszych materiałów i ciekawych rozwiązań.
Produkty tworzone z myślą o inny mamach i potrzebach ich dzieci. W naszej
ofercie znajdą Państwo pościele, kocyki , rożki i wiele innych akcesoriów dla
dzieci. W ofercie posiadamy także meble tapicerowane takie jak kanapy , łóżka
i pufy.
Bon Bon Kids jest to marka stworzona z miłości do dzieci. Wszystkie nasze akcesoria są produkowane z 100% bawełny, 100% muślinu organicznego
i 100% bambusu. Środki pościeli to wypełnienie antyalergiczne zaprojektowane tak by nasze skarby mogły cieszyć się długim i spokojnym snem. Wybieramy
organiczne materiały w trosce o wrażliwą skórę najmłodszych. Nasze tkaniny
dają poczucie idealnego komfortu dla skóry.
Mając na uwadze powyższe, nasze produkty zostały wykonane tylko i wyłącznie z 100% bawełny i 100% muślinu organicznego, Który posiada certyfikaty potwierdzające jego skład i pochodzenie. Muślin, którego używamy spełnia
standardy Global Organic Textile Standard (GOTS) .Używana przez nas bawełna
posiada także certyfikaty OEKO-TEX STANDARD 100 KLASY I , STANDARD 100 by
OEKO-TEX® , wydawane przez Polski Instytut Włókiennictwa w Łodzi, który jest

65

KIDS` TIME •

2020

członkiem Stowarzyszenia OEKO-TEX i jako jedyny w Polsce jest upoważniony
do nadawania certyfikatów. STANDARD 100 by OEKO-TEX® jest najbardziej na
świecie rozpoznawalnym znakiem bezpieczeństwa wyrobów włókienniczych.
Zależy nam na tym, aby nasze produkty były EKO - całkowicie bezpieczne
dla skóry Twojego dziecka a także dla środowiska.

Stoisko / Stand

C-22

Branded Toys 2 Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Świętokrzyska 20
26-026 Morawica
e-mail: office@brandedtoys.eu
Branded Toys działa na rynku zabawek od 2006 roku. Zaczynaliśmy od sprzedaży internetowej i sklepów stacjonarnych pod marką Galeria Zabawek. Kolejnym
krokiem był rozwój sprzedaży hurtowej.
Od 2017 roku funkcjonujemy pod nazwą Branded Toys i zajmujemy się głównie
importem i dystrybucją zabawek i artykułów dla dzieci.
W naszej ofercie znajdą Państwo produkty największych producentów zabawek i najpopularniejszych licencji.
Wszystkie produkty są bezpiecznie i zostały dopuszczone do sprzedaży na rynku europejskim.
Zamówienia można składać przez naszą platformę B2B lub kontaktując się
z nami bezpośrednio. Dla stałych klientów oferujemy atrakcyjne rabaty.
Branded Toys made its first steps on the toys market in 2006. We began as “GaleriaZabawek” (Gallery of Toys) with e-commerce and toys stores, then we moved on to
import and wholesales which expanded quickly.
Since 2017 we’ve been using Branded Toys name and import and distribution of
toys is our main domain. We deliver to clients in Poland and all over Europe. We cooperate with big and small wholesalers as well as popular chain stores.
We offer toys of the biggest producers and of the most popular licenses.
All our products are of the highest quality and are safe to use. All are certified to
be sold in EU.
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We prepare and deliver goods according to clients needs and requirements.
You can place order through our B2B platform or just contact us. We offer discounts
for returning customers.

Stoisko / Stand

E-1

Branża Dziecięca
Czasopismo Handlowców
Redakcja:
Al. Karkonoska 10, Wrocław 53-015
www.branzadziecieca.pl
Branża Dziecięca – najlepiej poinformowane czasopismo handlowców. Jeżeli
prowadzisz sklep lub hurtownię z zabawkami albo artykułami dla dzieci, to „Branża
Dziecięca” jest właśnie dla Ciebie.
Znajdziesz u nas informacje o nowościach takich jak wózki, foteliki samochodowe, akcesoria dziecięce, odzież i obuwie dla najmłodszych, zabawki oraz gry
planszowe.Podpowiemy Ci praktyczne techniki podnoszące sprzedaż. Poznasz ludzi, którzy prowadzą firmy podobne do Twojej i dowiesz się, jakie są sekrety ich
sukcesów. Nauczysz się omijać biznesowe pułapki i systematycznie rozwijać firmę.
Będziesz na bieżąco ze wszystkimi istotnymi informacjami branżowymi. Jeżeli natomiast jesteś producentem, importerem albo dystrybutorem zabawek i artykułów
dziecięcych, reklama w „Branży Dziecięcej” pomoże Ci zbudować albo wzmocnić
sieć dystrybucji. Im lepiej handlowcy znają Twój towar, tym lepiej potrafią go sprzedawać i tym częściej u Ciebie zamawiają. Pomagamy w ten sposób wielu firmom,
od stawiających pierwsze kroki w biznesie po międzynarodowe koncerny. Dla Ciebie też przygotujemy optymalne rozwiązania.
„Branza Dziecieca” is a Polish B2B magazine meant for toys and baby care products retailers and wholesalers, both traditional and web-based. We are the official
media partner of Polish Toy Association, the only trade organization for producers, importers and distributors of toys and nursery products in Poland. We are also a member
of Baby Care Magazines International, the association of European journals that significantly publish information on the baby care products and children clothing industry
and market.

67

KIDS` TIME •

2020
Stoisko / Stand

F-12

BREVI MILANO SPA
via Lombardia, 15/17 - 24060 Telgate (BG)
tel. +39 035 8359311 - fax +39 035 4491129
Brevi Milano SPA has consolidated its presence in 10 main markets with a range of over 200 childcare products from birth to 3 years of age. It focuses on every
aspect of a child’s growth: going out for a stroll, baby care, playtime, relaxing at
home, and travelling in the car. We explore every aspect of the relationship between parents and their children. This allows us to provide excellent design products with full attention to your baby’s comfort and safety. International markets
have recognised our identity, which has remained consistent over time and can be
summarised in the dynamic balance between quality and passion.

F-29

Britax Römer
Britax Römer Kindersicherheit GmbH
Theodor Heuss Str. 9
89340 Leipheim
Germany
www.britax-roemer.pl
Od ponad 50 lat dbamy o bezpieczeństwo dzieci w podróży.
Pomagamy wyznaczać i podnosić standardy. Jesteśmy autorami wielu najbardziej zaawansowanych technologii na rynku. Mamy w swoim dorobku całą
gamę patentów i prekursorskich osiągnięć, takich jak opracowanie systemu ISOFIX
w 1997r. we współpracy z firmą Volkswagen czy nasz wyjątkowy system Pivot Link
opatentowany w 1999 r.
Britax Römer konstruuje i produkuje dziecięce fotelik samochodowe, wózki
i foteliki rowerowe.
Blisko 90% naszych fotelików jest produkowana w Niemczech i Wielkiej Brytanii.
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D-35

Broel sp.z.o.o
ul. Szybka 6-10
50-421 Wrocław
tel. 663-133-088
Broel to leader wśród producentów czapek dziecięcych. Od samego początku
istnienia firmy najważniejsze dla nas jest Twoje dziecko – jego beztroska, pragnienie swobody i zabawy. Lata doświadczeń sprawiły, że nasza marka symbolizuje jakość i niezawodność. Produkujemy nakrycia głowy dla noworodków i dzieci do 12
roku życia. Nasze czapki są dopracowane w każdym calu i pod każdym względem
- począwszy od projektu, poprzez konstrukcję, bardzo staranne i precyzyjne odszycie, aż po dobór dodatków i wybór kolorystyki. Jesteśmy przekonani, że każda
mama znajdzie u nas czapkę marzeń dla swojego dziecka

B-14

ByKrawcowa Jakub Krawiec
Malinie 130 39-331 Chorzelów
tel. 502090443
e-mail: bykrawcowa@gmail.com
www.bykrawcowa.pl
ByKrawcowa to polska marka ubranek i lalek dla dziewczynek.
Nasze produkty cechuje wyjątkowe wzornictwo oraz wysoka jakość tkanin.
Uwielbiamy wszystko to co dziewczęce i romantyczne a przy tym wygodne. Tworzymy zestawy mama-córka-lalka
Nasze personalizowanie przytulanki tworzone sa tak, aby dziecko mogło sie
nimi bawić od urodzenia a później było najlepsza pamiątka beztroskich lat . Posiadamy w swojej ofercie akcesoria dla lalek takie jak ubranka, oraz dla dziewczynek
(akcesoria do włosów, torebki)
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ByKrawcowa is a Polish brand of clothes and dolls for girls.
Our products are feature exceptional design and high quality fabrics. We adore
girly and romantic things, yet we do not forget about comfort. We are creators of mother-daughter-doll sets.
Our personalised cuddly toys are to be used from a child’s first days - a kid can play
with toys at the start and later use it as the best keepsake of carefree years. We offer doll
and girls accessories (hair accessories, handbags).
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Camarelo S.C.
ul. Młodości 14
42-215 Częstochowa
tel. +48 34 322 54 64, +48 692 479 440
e-mail: biuro@camarelo.pl
www.camarelo.pl
Bezpieczeństwo i jakość wózków Camarelo to Fakt !!!
Nasza firma Camarelo na rynku branży dziecięcej funkcjonuje od 2010 roku.
Nasze produkty są owocem kilkuletniego doświadczenia w produkcji wózków.
Wózki są wykonane z najwyższej jakości materiałów, wyróżniają się nowoczesną stylistyką, bogatym wyposażeniem i ciekawą kolorystyką. Główny nacisk
kładziemy na funkcjonalność czego wynikiem jest szereg ciekawych funkcji
i rozwiązań.
Nasze modele są znane dzięki swej wysokiej jakości oraz długiej żywotności.
Dokładna analiza potrzeb rodziców i dzieci dostarcza nam inspiracji w tworzeniu nowych modeli a ich wysoki standard i niska cena to zalety. Każdy model
to przede wszystkim efektywny i nowoczesny wygląd, trwała, lekka i przemyślana konstrukcja, komfort i pełne bezpieczeństwo. Wózki dziecięce Camarelo
łączą ergonomię komfortu, jakość i niepowtarzalny styl. Modele spełniają szereg funkcji dla idealnej wygody dzieci w różnym wieku od niemowlęcia do malucha. Opinie naszych klientów są najlepszą nagroda dla NAS.
Wszystkie dostępne w naszej ofercie produkty wykonane są z najwyższej
jakości ministeriałów i posiadają europejskie certyfikaty bezpieczeństwa.
Safety and quality of Camarelo prams is a fact !!!
Our company Camarelo operating since 2010 in the market sector for children.
Our products are the fruit of several years’ experience in the production of prams.
All prams are made from the highest quality materials, they are characterized by
modern design, extensive equipment and interesting colors. We focus on functionality, that is why we providing many interesting features and solutions.
Our models are known for their high quality and long life. A detailed analysis
of the needs of parents and children provides us with inspiration in the creation
of new models. Their high standard and low price are the advantages. Each model represents first and foremost an efficient and modern design, durability, lightweight and smart design, comfort and complete safety. Camarelo prams combine

70

KIDS` TIME •

2020

ergonomy, quality and style. Models meet a number of features for perfect comfort
for children of all ages from infant to toddler. The opinions of our customers are the
best reward for us.
All available products in our offer are made from the highest quality materials
and have European safety certificates.

Stoisko / Stand

F-1

CAMINI
Rybnicka 9
43-190 Mikołów
www.camini.pl
Camini to wózki wielofunkcyjne, które dzięki wielu przemyślanym rozwiązaniom, zapewniają wyjątkowe spacery, dzięki łatwości pokonywania chodników,
ścieżek i leśnych traktów. W trosce o bezpieczeństwo najmłodszych użytkowników,
każdy wózek produkowany jest ręcznie, z dbałością o detale i ze starannie wyselekcjonowanych materiałów.

F-1

CARETERO
Rybnicka 9
43-190 Mikołów
www.caretero.pl
Caretero to pierwsza, istniejąca już od 11 lat, marka należąca do Grupy IKS 2.
Jej oferta obejmuje wyposażenie niezbędne do opieki nad dzieckiem i zapewnienia mu bezpieczeństwa. Rodzice, a także dystrybutorzy cenią szczególnie: foteliki
samochodowe, huśtawki elektryczne, krzesełka do karmienia i inne produkty sygnowane logo Caretero.
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G-19

Carriwell
Wyłączny dystrybutor:
Smykoland Sp. z o.o.
Żabno 53
Wylatowo 88-342
Poland
tel. +48 52 3155262
e-mail: info@carriwell.pl
www.carriwell.pl
Carriwell projektuje i opracowuje wygodną i podtrzymującą bieliznę zarówno
dla przyszłych, jak i karmiących mam od 1996 roku. Od zawsze staramy się zachęcać
mamy do karmienia piersią.
Produkty Carriwell wykonane są bezszwowo, co zapewnia bezwzględną wygodę. Komfort, który daje bielizna Carriwell objawia się brakiem ucisku i podrażnień.
Carriwell has been designing and developing comfortable and supportive underwear for both expectant and nursing mums since 1996. It has always been our undertaking to enhance the breast feeding experience between mother and baby wherever
they may be.
Carriwell products are made seamlessly, which ensures absolute convenience. Comfort that gives Carriwell underwear is manifested by a lack of pressure and irritation.

A-22

Cartamundi Polska sp, z o.o
ul. Półłanki 18
30-740 Kraków
tel. 12 296 21 70
e-mail: info@cartamundi.com
www.cartamundi.pl
Cartamundi jest światowym liderem w produkcji kart do gry i gier karcianych
oraz gier planszowych. W tym roku świętujemy 30 lat naszej działalności w Polsce
i cały czas dynamicznie się rozwijamy. Nasze produkty są zawsze najwyższej jakości.
Pomimo tego, że żyjemy w czasach rosnącej popularności gier online i aplikacji mobilnych, pozostajemy wierni tradycyjnym formom wspólnej gry i jej magii.
W swojej ofercie posiadamy szeroki wachlarz produktów od gier edukacyjnych,
rodzinnych aż po profesjonalne zestawy kart do gry dla prawdziwych pasjonatów
i profesjonalnych graczy.
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Cass Film Entertainment Group
Adres – Biuro handlowe:
ul. Burakowska 5/7
01-066 Warszawa
tel. 22 636 13 70
e-mail: info@cassfilm.pl
Cass Film Entertainment Group specjalizuje się w dystrybucji artykułów szkolnych, akcesoriów, zabawek oraz DVD dla dzieci. Firma rozwinęła swoją działalność
głównie dzięki produktom licencyjnym. Przez lata osiągnęła wysoką pozycję na
polskim rynku oraz zdobyła zaufanie wielu klientów. W ofercie firmy znajdują się takie marki jak: Santoro London, Fehn, Moses, Re-Cycle-Me, Learning Resources oraz
licencje np. Smerfy czy Pszczółka Maja.
Cass Film Entertainment Group specializes in school supplies, toys, accessories,
DVDs distribution and sales. The company has been developing business model based
mainly on licensed brands. Cass Film has established a strong position in the market
and has numerous reliable customers. In Cass Film catalogue there are such brands as
Santoro London, Fehn, Moses, Re-Cycle-Me, Learning Resources and licenses like The
Smurfs or Maya the Bee.

F-24

CEBA BABY
Fabryczna 1,
56-400 Oleśnica, Polska
tel. +48 71 397 00 42
e-mail: info@ceba.com.pl
CEBA BABY. Z nami skompletujesz wyprawkę dla swojego maluszka. To akcesoria podnoszące Twój komfort i ułatwiające pielęgnację dziecka w pierwszych
miesiącach po porodzie.
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Właścicielem marki Ceba Baby jest Ceba Sp. z o.o., działająca na rynki produktów dla dzieci od ponad 30 lat. Tworzymy z miłości do rodzicielstwa. Najwyższa
jakość materiałów, bezpieczeństwo użytkowania oraz komfort rodziców i maluszka
są celami jakie stawiamy sobie projektując każdy z produktów.
Nasze produkty, które ułatwią Państwu pielęgnację dziecka, to m.in.: przewijaki, poduszki physio, różki, pościele, kocyki, termoopakowania.
Zapraszamy www.cebababu.eu
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D-59

CHILDHOME
Neerveld 13b, 2550 Kontich, Belgium
tel. +3234577771
e-mail: info@childhome.be
www.childhome.com
Makes my little world complete!
CHILDHOME is a Belgian family company that creates innovative baby products
and furniture to make daily life easier for young parents.
While creating products with the best interest of a child in mind, they always stay
true to their 4 core values of innovation, comfort, safety and last but not least passion.
Passion is, and always was, the driving force behind the company. At Childhome they
believe that “your nursery should tell the story of who you are and be a collection of
what you love.”
This has led to some award winning products. Last year their Evolu ONE.80° high
chair won the “Best of the Fair” award at the HKTDC Baby Products Fair in Hong Kong,
the Baby and Nursery Trade Award 2019 (BANTA) for the Home & Nursery category at
the Harrogate International Nursery Fair and the Silver Medal for Best High Chair from
Mother&Baby in the United Kingdom. On top of that their original Mommy Bag won
the Product of the Year Award from Creative Child Magazine in Nevada (USA).
By striving towards achieving global safety certifications for their products, they
have been able to grow their organization. Currently, Childhome is available in over 60
countries worldwide.
In 2020, Childhome will be celebrating its 35th birthday. An important milestone
that they want to highlight with a brand new website and of course a beautiful new
collection.
Discover the new 20-twenty collection at their booth: HALL D BOOTH – D59, just in
front of their Polish distributor Stokkids. Let’s meet there!
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I-78

ChinaWay Poland Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 5
53-332 Wrocław
WIĘCEJ NIŻ ZABAWA
Fun4kids to źródło inspiracji i dobrych pomysłów. Można tu znaleźć zabawki
wysokiej jakości. Wszystkie są przetestowane przez specjalistów i posiadają atesty
bezpieczeństwa.
Daje to możliwość zakupu certyfikowanych produktów stymulujących rozwój
dzieci. Zabawki takie jak puzzle 3d czy klocki konstrukcyjne stanowią możliwość
kształtowania inteligencji wizualno-przestrzennej.
Naszym celem jest dostarczenie nowości oraz produktów spełniających szereg
funkcji ze szczególnym akcentem edukacyjnym, rozwijającym dziecięcą wyobraźnie.
Nowość na rynku europejskim
PUZZLE 3D Z ŻYWYMI ROŚLINAMI
Fun4kids wprowadza na rynek europejski kompletną nowość! Puzzle 3d z możliwością zasiania żywych roślin. Puzzle składamy, wysiewamy rośliny, podlewamy
i cieszymy się zabawą przez cały rok. Rośliny rosną już po 4 dniach od zasiania.
W zestawie: puzzle 3d, gleba, nasiona, konewka oraz harmonogram podlewania.

I-81

FHU Ciuciubabka
Bartosz Wojtkiewicz-Lazman
Pszczyńska 29, 43-227 Grzawa
e-mail: biuro@ciuciubabka.com
Firma Ciuciubabka powstała w 2009 roku. Zajmuje się importem oraz profesjonalną dystrybucją zabawek na terenie całego kraju. Firma specjalizuje się w imporcie
zabawek dla najmłodszych dzieci oraz samochodów zdlanie sterowanych.
Zabawki dla niemowląt importujemy pod własną marką Ciuciubabka zebranych w projekt STREFA CIUCIUBABKA.
W 2019 roku wprowadziliśmy na polski rynek samochody zdalnie sterowane Diablo Cars - charakteryzyjące się unikalnym rodzajem napędu pojazdy. Na
targach Kieleckich będą miały premierę po raz pierwszy na polskim rynku pojazdy z serii Dirt Style Cars - pojazdy typu Buggy oraz Monster Cars do jazdy
w trudnym terenie.
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The company “ Ciuciubabka” was established in 2009. We import and professionally distribute toys all over the country. We specialise in importing toys for the youngest
children as well as remote controlled cars.
Infant’s toys are imported under our own brand “Ciuciubabka”, which are gathered
in the project “STREFA CIUCIUBABKA”.
Remote controlled cars called “Diablo cars” were introduced, by us, to the Polish
market in 2019. The “Diablo cars” characterize themselves by a unique type of propulsion. Vehicles from the series “Dirt Style Cars” for the first time will premier in Polish markets at Kielce trade fair . The “Dirt Style Cars” are Buggy type vehicles as well as Monster
Cars for driving on rough terrain.
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A-51

CLICS & CLICFORMERS Sp. z o.o. Sp. k.
tel. 508-176-103
e-mail: biuro@klockiclics.pl
strona: www.klockiclics.pl
Jesteśmy firmą rodzinną, która prowadzi dystrybucję belgijskich klocków
dla dzieci już od 2003r. Założycielem firmy i popularyzatorem klocków CLICS
jest Tadeusz Serafin. To dzięki niemu klocki CLICS a teraz również i CLICFORMERS trafiły do Polski i mogą cieszyć dzieci w domach, placówkach oświatowych
oraz na różnych eventach. Jako firma rodzinna w swojej pracy stawiamy przede
wszystkim na jakość i kompleksowość obsługi na każdym etapie, od zamówienia
po wsparcie sprzedaży. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i staramy się dopasować odpowiednie zestawy produktów. Kierujemy się wiarą w wartość i znaczenie zabawek edukacyjnych dla rozwoju dzieci.

A-41

COBI SA
ul. Jaskrów 11
04-709 Warszawa
tel. 22 612 77 86
www.cobi.pl
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COBI S.A. – polski producent klocków konstrukcyjnych, wyłączny importer
i dystrybutor zabawek licencyjnych znanych na całym świecie takich jak: Treasure
X, Little Live Pets, Super Wings, Robot Trains, Blume, Pomsies i Revell.
Klocki COBI produkowane są w całości Polsce, w Mielcu na Podkarpaciu.
Oferujemy m.in. serie: Kolekcja Historyczna dla kolekcjonerów modeli militarnych m.in. z okresu I i II wojny światowej, World of Tanks i World of Warships,
Action Town, Super Wings, a także Maserati, Skoda, Jeep, Polonez, Fiat, Syrena, Warszawa, Trabant, Wartburg i Łada. Premierowo serie: Afrika Korps i Wojna
w Wietnamie.

Stoisko / Stand

F-27

„Coletto” S.C. Grzegorz Szymczak, Piotr Pinis
Nagietkowa 6, 42-200 Częstochowa
Miejsce prowadzenia działalności:
ul. Warszawska 320, 42-200 Częstochowa
tel./fax +48 34 325 36 87
e-mail: biuro@coletto.pl
www.coletto.pl
Firma „Coletto” jest producentem wózków dziecięcych i dystrybutorem fotelików samochodowych własnej marki Coletto. Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo, dlatego też oferowane przez nas produkty pochodzą ze znanych na świecie
fabryk posiadających certyfikat ISO 9000 i spełniających europejskie standardy jakości i bezpieczeństwa. Zadbaliśmy również, aby nasze wózki i foteliki posiadały
ergonomiczne kształty i były wykonane z wysokiej jakości materiałów. Łatwość obsługi, lekka konstrukcja i nowoczesna stylistyka to cechy, które zaspokoją wszelkie
oczekiwania klientów i zagwarantują długotrwałe użytkowanie.
„Coletto” company is a producer of baby strollers and the distributor of Coletto
brand car seats. Our priority is safety, which is why our products come from the ISO
9000 certified factories, well-known in the world and meet European quality and safety
standards. We also took care that our strollers and car seats have an ergonomic design
and are made of high quality materials. Ease of use, lightweight and modern design are
the features that suit your needs and ensure long-term use.
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Columbus Trading-Partners GmbH & Co.KG
Riedingerstr.18
95448 Bayreuth, Niemcy
Oddział w Łodzi
ul. 6 Sierpnia 88A
90-646 Łódź
tel. 42/208 94 58
Marka CYBEX
Marka CYBEX pojawiła się na polskim rynku w 2005 roku. Firma oferuje nowej
generacji foteliki samochodowe, wózki, nosidła oraz linię mebli. Wyjątkowość produktów CYBEX daje swój wyraz w przewodniej zasadzie innowacyjności - CYBEX
D.S.F (Design, Safety, Functionality), łączącej najwyższy poziom bezpieczeństwa,
jakości i funkcjonalności z niepowtarzalnym stylem i elegancją. Wraz z rozwojem
nowych technologii, w 2018 roku firma wprowadziła do oferty smart produkty:
foteliki samochodowe z systemem monitorowania Sensor Safe oraz pierwszy e-wózek. Współpracując z projektantami, takimi jak: Jeremy Scott, Anna K czy Marcel
Wanders, CYBEX z roku na rok zmienia branżę. Nowe kolekcje modowe, nie tylko
odpowiadają obecnym trendom, ale przede wszystkim je wyznaczają. CYBEX łączy
wysoko zaawansowaną technologię z modą, designem i miejskim szykiem dla nowoczesnych rodziców.
Marka gb
gb, wraz z marką CYBEX, jest częścią grupy Goodbaby International, jednego
z największych przedsiębiorstw zajmujących się rozwojem i tworzeniem produktów z branży dziecięcej. Europejska siedziba Goodbaby International znajduje się
w Niemczech, w Bayreuth. Foteliki samochodowe oraz wózki gb to połączenie
najwyższej technologii i bezpieczeństwa, futurystycznego designu oraz inteligentnych rozwiązań.

I-49

Conquest entertainment a.s.
Hybernska 1007/20
110 00 Praga
www.cqe.pl
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Firma ConQuest entertainment a. s. prowadzi działalność gospodarczą od
1990 roku. Należy do przodujących dystrybutorów w Czechach, na Słowacji, na Węgrzech i w Polsce w następującym zakresie :
• Gry video, konsole i sprzęt do gier marki Nintendo, gry video producentów Ubisoft, Codemaster czy SEGA,
• Zabawki, jak np. tory wyścigowe Carrera, samoloty i helikoptery Silverlit
czy czołgi VsTank
• zabawki edukacyjne marki BOFFIN
• puzzle edukacyjne 4D, m.in Starożytna Grecja, Chiny, Harry Potter, Gra
o tron
• 3 D pióro marki 3DSimo - urządzenie wielofunkcyjne
• sprzęt IT marki UMAX i inne.

Stoisko / Stand

D-57

COOL MAMA
ul. Smolna
00-375 Warszawa
tel. 604 222 564
e-mail: order@coolmama.pl
www.coolmama.pl
Marka COOL MAMA narodziła się z przekonania, że mamy zasługują na odzież,
która zapewni: wygodę, naturalne tkaniny, innowacyjne rozwiązania pielęgnacyjne
i oczywiście wysoką jakość. Cool Mama to modna odzież dla kobiet w ciąży i karmiących, która zapewnia kobietom komfort i wygodę z jednej strony, a z drugiej
- poczucie bycia modną i atrakcyjną. Firma zaopatruje się w starannie wyselekcjonowane naturalne tkaniny od polskich producentów. Ubrania szyte są wyłącznie
w polskich szwalniach.
COOL MAMA brand was born from the belief that mothers deserve clothes that
will ensure: comfort, natural fabrics, innovative nursing solutions, and, of course, high
quality. Cool Mama means trendy maternity and nursing clothing that gives women on
the one hand comfort and convenience, and on the other hand a sense of being fashionable and attractive. The company supplies in carefully selected natural fabrics from
Polish manufacturers. Clothes are sewn exclusively in Polish sewing factories.
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D-67

Coralico Sp. z o.o.
ul. Kościuszkowców 21, 04-570 Warszawa
tel. 694 479 419
e-mail: coralico@coralico.com
www.coralico.com
Jesteśmy polską firmą, która specjalizuje się w projektowaniu oraz produkcji
dodatków modowych dla dzieci i młodzieży takich jak: ozdoby do włosów, biżuteria, szczotki do włosów, torebki, kosmetyczki oraz wiele innych.
Niepowtarzalne wzornictwo, wygoda użytkowania i wysoka jakość produktów
są naszymi priorytetami.
Produkujemy zarówno pod markami naszych klientów, jak i własnymi tj. Coralico, Lamour (ozdoby z elementami wykonanymi ręcznie) i marka, która powstała
z myślą o przyszłych mamach BabyBiżu.
Kule BabyBiżu to unikalna biżuteria dla kobiet w ciąży.
We are a Polish company that specializes in designing and producing fashion accessories for children and teenagers such as: hair accessories, jewellery, hairbrushes,
handbags, cosmetic bags and many more.
Unique design, comfort, and high quality are our priorities.
We manufacture under clients’ brand name as well as our own name which are
Coralico, Lamour (handmade ornaments).
Our newest brand is BabyBizu - jewellery for pregnant women.

G-20

Coto baby Sp. z o.o.
ul. Christo Botewa 2b
30-798 Kraków
Żabno 53
88-342 Wylatowo
Poland
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tel. +48 12 261 36 55 or 58
tel. +48 52 315 52 62 or 63
e-mail: cotobaby@cotobaby.pl
www.cotobaby.pl
Coto baby to prężnie rozwijająca się marka z polskimi korzeniami obecna na
rynku od 2008r.
Marka posiada dwa centra magazynowe znajdujące się w północnej i południowej części Polski. Coto baby cieszy się powodzeniem na rynku polskim i zagranicznym.
Oferowane produkty to wózki dziecięce, foteliki samochodowe, łóżeczka turystyczne, kojce, krzesełka do karmienia oraz akcesoria. Wszystkie produkty posiadają
certyfikaty i systematycznie poddawane są testom technicznym.
Priorytetem jaki stawia sobie Coto baby jest bezpieczeństwo połączone z wygodą i komfortem dziecka oraz nowoczesnymi trendami.
Coto baby (established in 2008) , is a rapidly developing brand with strong Polish
roots.
Company has two distribution centres - in the northern and southern part of Poland. It’s a well-known brand in Polish and foreign markets.
Offered products are: strollers, prams, car seats, travel beds, playpens, high chairs
and accesorries. All products have current certificates and have been regulary proceed
in safety and technical tests.
The main goal for Coto baby is safety combined with baby’s comfort and cossines
according to up-to-date trends.

D-32

Cottonmoose
ul. Wilsona 88
42-202 Częstochowa
tel. 34 361 32 40
www.cottonmoose.pl
Szanowni Goście ,
Cottonmoose to dynamicznie rozwijająca się polska marka .Głównym profilem działalności jest produkcja artykułów pościelowych i śpiworów zimowych
.Wszystkie produkty są projektowane i ręcznie wykonywane w Polsce z najwyższej
jakości materiałów .
Właścicielem marki Cottonmoose jest firma Smykatesy obecna na rynku od
1988 r. Produkty Cottonmoose tworzone są z myślą o najważniejszych dla nas osobach , naszych dzieciach .
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Cottonmoose .
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Cottonmoose is dynamically developing polish brand. Cottonmoose is producer of bedding articles and footmuffs. All products are designed and hand made in Poland only with premium fabrics.
Cottonmoose brand is owned by Smykatesy estabilished on polish market in
1988. Cottonmoose design and create premium products for the most valuable and
precius people for us , our KIDS.
Please visit the stand and see Cottonmoose products.
See you at Cottonmoose !

Stoisko / Stand

B-65

Curaden Polska Sp. z o.o.
ul. Jana Długosza 48
51-162 Wrocław
tel. 71/ 3210214
www.curaprox.pl
shop.curaprox.pl
facebook.com/CuraproxPL
Curaden AG jest pionierem i ekspertem w zakresie zdrowia jamy ustnej i indywidualnej profilaktyki stomatologicznej. Szwajcarska firma CURADEN należy do
wiodących na świecie producentów produktów przeznaczonych do profesjonalnej
higieny jamy ustnej. Firmę charakteryzuje permanentne wprowadzanie innowacji
technicznych i konsekwentna, wnikliwa kontrola jakości produktów. Rezultatem
takiej strategii jest wysoka jakość stale unowocześnianych produktów Curaprox,
w tym produktów Curaprox Baby: biofunkcjonalny smoczek, który wspiera prawidłowy rozwój zdrowych dziąseł, szczęki, zębów oraz ułatwia oddychanie. Gryzak,
który jest jednocześnie pierwszą szczoteczką dla dzieci, przygotowuje dziecko na
pojawienie się pierwszych ząbków oraz miękka szczoteczka, idealna już od pierwszego ząbka. Dzięki swojej biofunkcjonalności produkty z serii Curaprox Baby już
od samego początku serwują najmłodszym najlepsze zdrowie jamy ustnej. Zapewniają dziecku prawidłowy oddech oraz ukształtowanie podniebienia, szczęki i zębów. To połączenie skuteczności z prawdziwą zabawą.
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B-87

Curve
Wyłączny dystrybutor:
Smykoland Sp. z o.o.
Żabno 53
Wylatowo 88-342
Poland
tel. +48 52 3155262
e-mail: zamowienia@smykoland.pl
https://www.cachecoeurlingerie.com/en/curve-washable-nursing-pads.html
Wkładki laktacyjne Curve wielokrotnego użytku to opatentowana francuska
innowacja, która działa! Najbardziej estetyczne, chłonne i szczelne wkładki zapewniające suchość w 8 minut. Wkładki Curve są ekologiczne i trwałe, a ergonomiczny
kształt jest niewidoczny pod ubraniem. System antypoślizgowy doskonale trzyma
wkładki. Występują w dwóch opcjach „Na Dzień” i „Na Noc”.
Reusable Breast Feeding Inserts is a patented French innovation that works! The
most aesthetic, absorbent and tight insoles ensuring dryness in 8 minutes. Curve inserts
are ecological and durable, and the ergonomic shape is invisible under clothing. The
anti-slip system holds the inserts perfectly. They come in two options: On the Day and
On the Night.

A-62

CzuCzu
Bright Junior Media Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Syrokomli 20/8
30-102 Kraków
tel. 534 154 111
e-mail: biuro@czuczu.pl
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Jesteśmy z Krakowa. Tu wymyślamy i tworzymy nasze produkty. Puzzle, książeczki, gry i zabawki edukacyjne opieramy na prostych rozwiązaniach, które dają
rodzicom i dzieciom przestrzeń do inicjowania własnych pomysłów na zabawę.
Dbamy, aby ilustracje, treść i forma były dostosowane do wieku. Podążamy za
dziećmi, wspierając ich rozwój motoryczny, emocjonalny, społeczny i intelektualny.
Wszystkie produkty projektujemy w oparciu o autorskie pomysły i produkujemy
wyłącznie w Polsce.

Stoisko / Stand

I-34

DAMI Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Hutnicza 38
81-061 Gdynia
DAMI ZABAWKI to firma z 20 letnią tradycją. Mamy w ofercie tysiące produktów polskich i światowych marek w bardzo okazyjnych cenach, z których ogromna
część pochodzi z naszego własnego importu zabawek stockowych. Od zeszłego
roku jesteśmy również dystrybutorem firmy MGA Entertainment, w tym serii L.O.L.,
Baby Born, Little Tikes.
Zapraszamy serdecznie do współpracy!
HALA I, stoisko nr 34
DAMI ZABAWKI is well known, polish toy company. We specialize in stocklots and
branded toys closeouts, but also we are an official distributor of MGA Entertainment
products, so we offer brands as L.O.L., Baby Born, Little Tikes.
Please, do not hesitate to ask if you wish to cooperate with us!

P.P.U.I H. DANTE SP. Z O.O.

A-37

ul. Rodakowskiego 1/5
71-345 Szczecin
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Dante jest rodzinną firmą zlokalizowaną w Szczecinie, która pracuje na swój
sukces od 1990. Od ponad 20 lat Dante zajmuje się dystrybucją zabawek i jest jedynym przedstawicielem na Polskę uznanych marek, takich jak: Lisciani, Quercetti,
Viking Toys, Zoob, Magformers, Cubic Fun, Collecta, Teama i DollsWorld. Podczas
wyboru swojego asortymenty, Dante zawsze skupia się na walorach edukacyjnych
i bezpieczeństwie. Dzięki temu Dante może dowieść, że nauka nie musi być nudna,
a zabawa może nieść ze sobą korzyści edukacyjne. Zabawki Dante pozwalają dzieciom poznać świat wokół nich, rozwijają ich zdolności manualne i kreatywność oraz
rozbudzają ciekawość.

Stoisko / Stand

Dante is a family company situated in Szczecin, which has been working for its success since 1990. For more than 20 years Dante has been dealing with toys’ distribution
and is the only representative in Poland for such known brands as: Lisciani, Quercetti, Viking Toys, Zoob, Magformers, Cubic Fun, Collecta, Teama and DollsWorld. While
choosing their products, Dante is always focused on the educational values and safety.
Due to that, Dante can prove that learning doesn’t have to be boring and fun can also
have educational values. Dante’s toys allow children to get to know the world around
them, develop their manual skills, curiosity and boost creativity.

B-112

Dariusz Gzel Mia-u
ul.Spadochroniarzy9
42-202 Częstochowa
tel. 666 688 020
Zajmujemy się tworzeniem pięknych rzeczy dla dzieci i dla rodziców. Od pomysłowych łóżeczek dla niemowląt do koszy na zabawki, czy torby na rodzinne
sprawunki. W Mia-u jesteśmy zakręceni na pomysłowe rozwiązania codzienności
od maleńkości.
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B-87

Detskaya1
(Private entrepreneur Mochalov Anton
Vladimirovich)
Address: 610040, Russia, Kirov region, Kirov, Torfyanaya street, 16
Tel. 8(900)529-77-55
E-mail: detskaya1@bk.ru
Web-site: Детская1.рф
Production and realization of doll houses and children furniture. As a manufacturer, we are in full control of all manufacturing stages, from sawcut to painting and
assembly.
Advantages of our products are:
- environmental and usage safety of materials, reliability;
- development of creativity and imagination;
- functionality and order in the room;
- stimulation of physical activity;
- possibilities for upgrade and integration;
- exclusiveness, custom orders;
- strict control of product quality.

B-58

Z.P.H.U. Dino Dini Anna Wrzesień
ul. Skalista 25
25-383 Kielce
tel. 691 538 200
Jesteśmy polskim producentem odzięży niemowlęcej i dziecięcej. Posiadamy
bogate doświadczenie wynikające z ponad 20-letniej działalności na rynku.
W produkcji wykorzystujemy dzianiny najwyższej jakości posiadające certyfikaty bezpieczeństwa.
Naszym głównym celem jest tworzenie ubranek, które będą przede wszystkim
wygodne dla dziecka i praktyczne dla rodziców.
Mamy również na uwadze elegację i ponadczasowość naszych wyrobów.
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I-6

DISTRI Sp. z o.o.,
ul. Pomorska 66, 70-812 Szczecin, Poland
tel. +48 91 817 33 22, +48 512 148 520
e-mail: info@distri.pl, www.distri.pl
Firma DISTRI Sp. z o.o. jest na terenie Polski autoryzowanym dystrybutorem
produktów renomowanego niemieckiego producenta pluszu marki NICI oraz dystrybutorem zabawek EPEE.

Zaprezentujemy najnowsze kolekcje pluszaków i akcesoriów NICI na rok 2020,
nawiązujące do aktualnie obowiązujących trendów we wzornictwie w tym modną
linię „Tropicano Tucan”. Z pewnością zachwycimy jakością materiałów i dbałością
wykonania produktów. NICI to przede wszystkim pluszowe maskotki, ale również
bogata oferta artykułów z kategorii papierniczej i pamiątkarskiej oraz akcesoriów
typu: torebki, portfele oraz poduszki.
Z oferty zabawek EPEE pokażemy fantastyczne zabawki na wiosnę i lato 2020.
Zapraszamy na nasze stoisko.
DISTRI Sp. z o.o. is an authorized distributor of products from the renowned German plush manufacturer NICI and EPEE toys distributor in Poland.
We will present the latest collections of plushies and NICI accessories for 2020, referring to the current trends in design in this fashionable line „Tropicano Tucan”. We will
certainly delight in the quality of materials and the care of the performance of products. NICI are primarily plush mascots, but also a wide range of articles from the category of paper and souvenir and accessories such as handbags, wallets and pillows.
From the offer of EPEE toys we will show fantastic toys in spring and summer 2020.
We invite you to our stand.
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B-87

Draw with Light (OOO Planeta)
Address: Russia, Kirov region, Kirov, Molodoy Gvardii street, bld. 14, office 4
Tel: 8-800-350-29-90
E-mail: 88003502990@mail.ru
https://zvezdnoe-nebo.com/
Production of goods under trademarks «Draw with light», «Illuminated pictures»,
«Star sky». These creativity sets designed for collective work of children and parents are
well-known in the market. With them, each child can become a magician and do magic
at home. Drawing light pictures with special marker develops imagination, creativity,
helps to overcome fear of the dark and go to sleep calmly. Our products are distinguished with high-quality materials and memorable design.

C-76

Filip i s-ka DROMADER sp.j.
Pojezierska 90
91-341 Łódź
tel. 042 612 23 18, 042 612 23 19
Fax 042 650 09 22
e-mail: dromader@dromader.com.pl
www.dromader.com.pl
Od wielu lat specjalizujemy się w tworzeniu kolekcji zabawek, głównie edukacyjnych, które cieszą się uznaniem nawet najbardziej wymagających rodziców. Stawiamy na najwyższą jakość oferowanych przez nas wyrobów jednocześnie zwracając uwagę na ich estetyczne wzornictwo oraz wysoką funkcjonalność. W naszej
ofercie znajduje się wiele produktów, które edukują, rozwijają zdolności manualne
oraz umiejętność kreatywnego myślenia. Jako wyłączny przedstawiciel firmy Welly
w Polsce, posiadamy bardzo szeroki wybór metalowych modeli samochodów, motocykli i pojazdów w różnych skalach.
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I-12

DS Trade Zimnoch Sp.J.
ul. Białostocka 50,
16-010 Wasilków
tel. 732 850 600
e-mail: sklep@todler.pl
Firma DS TRADE zajmuje się importem i dystrybucją hiszpańskich lalek Antonio Juan oraz Asi. Wśród proponowanych modeli każdy znajdzie swoją wymarzoną
lalkę: idealną do czesania, kąpania lub przytulania. Kolejną marką, którą wprowadzamy na polski rynek jest Moover - drewniane zabawki przeznaczone dla dzieci od
6 miesiąca życia. W ofercie znajdują się koniki bujane, pchacze, jeździki, wózki dla
lalek i wiele innych. Przemyślane w każdym szczególe, oryginalnie zaprojektowane
oraz solidnie wykonane posłużą niejednemu pokoleniu.
DS TRADE is Polish importer and distributor of Spanish dolls brands Antonio Juan
and Asi. Everyone can find a dream doll in their catalogue: perfect for combing, bathing
or hugging. Another brand we introduced to the Polish market is Moover which specializes in wooden toys for children aged 6 months and older. Moover offers rocking
horses, baby walkers, truck rides, doll prams and much more. We always make sure that
our products are made with highest quality materials and are 100% safe. Our mission
is to bring children toys that inspire creativity and combine fun and joy with useful education.

C-67

DUNA Sp. z o.o.
ul. Dobrego Pasterza 100,
31-416 Kraków
tel. (12) 656-55-53
e-mail: biuro2@duna.biz.pl
www.katarek.pl
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Katarek to linia aspiratorów podłączanych do odkurzacza przeznaczonych do
usuwania wydzieliny z noska niemowląt i dzieci. Produkt wykorzystując siłę ssąca
odkurzacza rozwiązuje problem skutecznego usuwania kataru u niemowląt i starszych dzieci. W ciągu 15 lat działalności firmy Katarek spotkał się z uznaniem tysięcy
mam, dla których okazał się on nieoceniony podczas pielęgnacji swoich pociech.
Dowodem na to są nagrody Laur Konsumenta 2017, nagroda miesięcznika Dziecko a także Złoty Medal Supermama Awards 2016 Zapraszamy wszystkich chcących
nawiązać z nami współpracę do kontaktu.

Stoisko / Stand

Katarek is a line of aspirators connected to a vacuum cleaner designed to remove
secretion from the nose of infants and children.Product using vacuum suction force
effectively solves the problem of catarrh removal in infants and older children. In 15
years of the company Katarek met with appreciation of thousands of moms, for which
it has proved invaluable during the care of your baby. This is evidenced by awards Consumer Laurel 2017, prize of “Child” magazine and Gold Medal Supermama Awards
2016. We welcome all who want to cooperate with us to contact.

G-1

P.P.H.U. DYNAMIC BABY
ul. Kostrogaj 14A
09-400 Płock
tel. +48243821460
tel. kom. +48794436335
Wózki dziecięce DYNAMIC BABY to nowoczesny design oraz niezwykła funkcjonalność i bezpieczeństwo. Wysokiej jakości tkaniny o eleganckim wzornictwie.
Nowoczesna konstrukcje zapewniają wygodę i komfort użytkowania. Produkty DYNAMIC BABY spełnią Państwa oczekiwania. Szeroka oferta cenowa oraz modelowa.
Oferujemy również możliwość produkcji marek własnych lub modeli wózków dziecięcych na wyłączność.
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E-25

Dziecko Expert Sp.z.o.o.
ul. Marusarzówny 8
58-100 Świdnica
www.dzieckoexpert.pl
Oficjalny dystrybutor akcesoriów dla dzieci i niemowląt, Amerykańskich „Ola
Baby” oraz Duńskich „Mininor”, Holenderskich Ultra lekkich wózków dziecięcych dla
1 lub 2 dzieci „Qtus”, dostawek dla starszaków „EVE Kids”, Fińskich automatycznych
materacyków dla niemowląt „LullaMe” i Holenderskich innowacyjnych łyżeczek dla
maluszków „I Can Spoon”. Dla przedszkoli polecamy nasze marki wózków wieloosobowych dla dzieci Francuskie „Familidoo” (wyróżnienie 2019 zabawkowicz.pl) oraz
Niemiecki „Muller” oraz akcesoriów dla dzieci „Joboo”

Dziecko w Warszawie-Unit Wydawnictwo
ul. Kierbedzia 4, 00-728 Warszawa
tel. +48223201501
e-mail: info@unit.com.pl
www.unit.com.pl
www.dzieckowwarszawie.pl
Dziecko w Warszawie to kompendium porad i wskazówek o wychowaniu, nauce, zdrowiu, zabawie, rozwijaniu pasji i spędzaniu czasu dzieci i z dziećmi wraz
z bazą teleadresową niezbędną dla każdego rodzica, opiekuna i pedagoga ukazujące się raz w roku w formie drukowanego katalogu oraz na bieżąco aktualizowane
w formie strony www (www.dzieckowwarszawie.pl).
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Dziecko Zakupy i My
Kontakt: marketing_online@grupazpr.pl, lcybulska@grupazpr.pl
Dziecko Zakupy i My – półrocznik, kompleksowy przewodnik zakupowy dla rodziców. Prezentuje produkty przydatne nie tylko maluchom, ale też ich opiekunom
i kobietom spodziewającym się dziecka. Zawiera opisy i aktualne ceny produktów
oraz porady ekspertów dotyczące pielęgnacji, żywienia, zabawy i edukacji.

D-86

E PLUS M Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 5, 05-500 Łoziska
tel. +48 22 737 24 54
e-mail: b2b@eplusm.pl, http://www.eplusm.pl
E plus M Sp. z o.o. jest wiodącym producentem oraz importerem odzieży licencyjnej w Europie. Firma istnieje od 1995 roku dzięki czemu posiada wieloletnie
doświadczenie w branży odzieżowej.
Portfolio firmy zawiera ponad 80 postaci z ulubionych bajek, m.in.: Disney
(Cars, Frozen, Minnie, Mickey Mouse), My Little Pony, Hello Kitty, Barbie, Świnka
Peppa, Psi Patrol, Spiderman, Minionki, Star Wars, Bing, Warner Bros i wiele innych.
W asortymencie dostępne są artykuły niemowlęce, dziecięce, damskie, męskie
oraz szeroki wybór akcesoriów tj., okulary, parasolki, klapki, kalosze, worki.
Kolekcje firmy E plus M tworzone są z wielką pasją oraz zaangażowaniem, co
powoduje, że oferta jest niezwykle bogata oraz interesująca.
EplusM Sp. z o.o. is a leading importer and producer or license apparel in Europe.
The company, established in 1995, boasts over 20 years of experience in children clothing trade.
Our portfolio contains over 80 characters from favorites cartoons, among these
Disney ( Cars, Frozen, Minnie and Mickey Mouse), My Little Pony, Hello Kitty, Barbie,
Peppa Pig, Paw Patrol, Spiderman, Minions, Star Wars, Bing, Warner Bros and many
more.
EplusM assortment includes baby products, clothes for children, woman, men but
also a wide range of accessories i.e. glasses, umbrellas, slippers, rainboots etc.
Our collections are made with passion and great commitment, qualities that result
in an extremely rich and interesting product offer.
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Easy Robots Sp. z o.o.
ul. Gdyńska 32/14
26-600 Radom
Biuro: (+48) 48 380 17 17
Dział sprzedaży: (+48) 608 697 888
e-mail: info@easyrobots.eu
e-mail: marketing@easyrobots.eu
Firma Easy Robots w swojej ofercie posiada szeroką gamę innowacyjnych manipulatorów dla wielu gałęzi przemysłu. Oferujemy również zrobotyzowane stanowiska CNC, paletyzacji i pakowania, zrobotyzowane stacje spawania serii EasyCell,
magazyny półproduktu oraz gniazda produkcyjne. Specjalizujemy się w zakresie
automatyzacji i robotyzacji produkcji oraz wykonujemy projekty na specjalne zamówienia klientów.

C-55

Easywalker
www.easywalker.pl
Solution Baby Care Sp. z o.o.
ul. Przyczółkowa 141a
02-962 Warszawa
Michał Lenarczyk michal@solution-bc.pl +48 500 000 528
Joanna Gabrysiak-Wadowska joanna@solution-bc.pl +48 505 449 934
Holenderska marka Easywalker istnieje na rynku do 1989 roku. Słynie z eleganckiego stylu, połączonego z rewolucyjnymi i funkcjonalnymi rozwiązaniami,
które zdobywają wiele nagród. Wózki i akcesoria Easywalker tworzone są z myślą o rodzinach, które uwielbiają wspólne, aktywne spędzanie czasu. Wyróżnia je
wysoka jakość, dbałość o szczegóły i wyjątkowy design. Łączą wygodę dziecka
z potrzebami rodzica. W ofercie marki znajdują się zarówno wózki spacerowe (ultralekkie i kompaktowe Buggy XS i Miley), jak i komfortowe wózki głęboko-spacerowe
(Harvey 2 i Charley). Wyłącznym dystrybutorem marki Easywalker w Polsce jest Solution Baby Care.
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C-49

EC elements
ul. Obrońców Modlina 5a
30-733 Kraków
tel. 012 296 10 40; 012 292 10 58
fax 012 296 10 41
e-mail: office@ecelements.pl
www.ecelements.pl
Jako dystrybutor stawiamy na jakość, bezpieczeństwo i trwałość komponentów. Promujemy zabawki, które mają korzystny wpływ na manualny, przestrzenny i kreatywny rozwój dziecka, zapewniają wspaniałą zabawę i naukę, poszerzają
wyobraźnię, umożliwiając tworzenie własnych projektów, inspirują do zdobywania wiedzy w dziedzinie matematyki, inżynierii, mechaniki. Prezentowane linie:
TEIFOC–zestawy do budowania z ceramicznych cegiełek; EITECH–klocki konstrukcyjne do skręcania; HAMA–kreatywne koraliki, PLUSH HEART–zestawy kreatywne;
GEO WORLD–modele dinozaurów oraz prehistorycznych zwierząt. Zapraszamy do
zapoznania się z naszymi NOWOŚCIAMI !
* WARTO INWESTOWAĆ W ZABAWKI, KTÓRE CIESZĄ, UCZĄ I ŁĄCZĄ ! *
We offer high quality toys: Teifoc–building sets with real small bricks; Eitech–metal construction toys with many mechanical functions, Hama–creative beads, Plush
Heart–great creative sets, Geo World–sets with dinosaurs and prehistoric creatures
models. Our toys give opportunity of big fun and improvement in manual skills, learning and creativity, inspire to explore science, to wide fantasy, create own projects. They
join families with their timeless aspects. As a distributor we take care about important
toy’s values - quality, safety and solid components. Welcome to see our products and
brands !
* IT IS WORTH TO INVEST IN TOYS FOR PALYING, LEARNING AND JOINING ! *
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B-107

EciPeci Sp. z o.o.
ul. Rodzinna 6/4
53-029 Wrocław
tel. PL: 507 604 699
tel. EN: 691 920 187
tel. RU: 575 370 800
Zostając rodzicami zauważyliśmy, że nadmiar bodźców w otaczającym nas
świecie może negatywnie wpływać na prawidłowy rozwój naszych maluchów.
Skupiając się na ich potrzebach oraz wrażliwości w 2016 roku stworzyliśmy słuchawki wygłuszające, które chronią słuch dzieci wszędzie tam, gdzie pojawia się
głośny hałas. W 2019 roku poszerzyliśmy naszą ofertę o słuchawki audio, które
sprawdzają się przy stosowaniu metod terapeutycznych, bazujących na stymulacji słuchu. Nasze słuchawki nie posiadają pałąka - mocuje się je za pomocą
wymienialnej bawełnianej opaski, regulowanej za pomocą delikatnego rzepa.
Są to produkty idealne dla dzieci: najmniejszych, z nadwrażliwością oraz niepełnosprawnych.
When we became parents, we noticed that the excess of stimuli in the world
around us can adversely affect the proper development of our little ones. Focusing
on their needs and sensitivity, in 2016 we created soundproof headphones that protect children’s hearing wherever there is loud noise. In 2019, we expanded our offer
with audio headphones, which are proven to work well when applied to therapeutic
methods based on hearing stimulation. Our headphones do not have a headband –
they are mounted on a replaceable cotton band, adjustable with soft Velcro. These
products are perfect for children: the smallest ones, those with hypersensitivity and
the disabled.
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C-65

ECOTOYS
tel. 61 855 13 92
e-mail: strefa@ecotoys.eu
www.hurtowniamultistore.pl
www.ecotoys.eu
ECOTOYS to wysokiej jakości zabawki wykonane z drewna oraz linia akcesoriów dla dzieci – Baybcare. W gamie marki znajdują się również dziecięce namioty,
jak również szeroka kolekcja rowerków, chodzików oraz pchaczy. Dla każdego coś
miłego.
ECOTOYS to obecnie marka o międzynarodowym zasięgu, dzięki wymianie
handlowej produkty marki zdobyły uznanie nie tylko w Polsce i są dostępne także
w sklepach całej Europy.
W ECOTOYS o bezpieczeństwo produktów dbamy już na etapie projektowania a samą produkcję zlecamy tylko zaufanym partnerom spełniającym nasze wymagania. Dzięki wypracowanej współpracy z wybranymi producentami, ECOTOYS
oferuje bezpieczne, dobrze zaprojektowane produkty, wykonane z wysokiej jakości
materiałów.
Dwa centra logistyczne zapewniają szybką i sprawną obsługę zamówień oraz
gwarantują pełną dostępność towaru z oferty marki. Sprzedaż obsługiwana jest
przez hurtownię internetową HurtowniaMultiStore.pl gdzie w łatwy i szybki sposób klient może złożyć zamówienie.

C-51

Edilandia
ul. Dolna 4
42-202 Częstochowa
www.edilandia.pl
Edilandia to firma istniejąca na rynku od 1991r. Zajmujemy się sprzedażą zabawek domowych i ogrodowych. Jesteśmy Oficjalnym Dystrybutorem marki MOCHTOYS, DOREX, DOLONI -czołowego producenta zabawek z tworzyw sztucznych
w Europie oraz dystrybutorem wielu znanych polskich i zagranicznych producentów zabawek . Naszymi odbiorcami są instytucje publiczne, hurtownie, dystrybutorzy oraz klienci indywidualni. Naszym priorytetem i nadrzędną wartością jest
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bezpieczeństwo i rozwój dziecka. Dzięki zdobytemu doświadczeniu i zaufaniu
kontrahentów, ciągle poszerzamy swoją ofertę wprowadzając do sprzedaży nowe
produkty.

Stoisko / Stand

Edilandia is a company established in 1991. Our sell is mainly focused on home
and garden toys. We are an official distributor of MOCHTOYS, DOREX, DOLONI, brand
– the leading manufacturer of plastics toys in Europe but in our offer you will also find
different valued toys’ producers, not only from Poland, but foreign ones as well. Our
customers are public institutions, wholesalers, other economic operators and private
individuals. We permanently strive for connecting two the highest values – safety of
our goods and children development. Thanks to gained experience and the trust of our
contractors, we are able to expand our offer by introducing new products to the market.

Eevi - P.P.H.U. Ewa Baranik Sp. J. właściciel marki Eevi
i Ewa Klucze
producent ubranek dla niemowląt i dzieci
32-310 Klucze, ul. Bolesławska 53 B
tel./fax +48 (32) 647 69 60
e-mail: ewa@ewaklucze.pl
www.eevi.pl, www.ewaklucze.pl
Ewa Klucze to marka ubranek dla dzieci i niemowląt, którą zna każdy rodzic.
Firmę założyliśmy w 1998 roku i od tego czasu ciężko pracujemy nad stałym jej
rozwojem.
Marka Ewa Klucze służyła nam 20 lat, ale nadszedł czas zmian. Zmieniliśmy się
na Eevi, a nowa nazwa nie jest przypadkowa. Mając świadomość jak bardzo Ewa
Klucze zakorzeniła się w świadomości odbiorców, nowa nazwa nawiązuje do niej.
Słowo Evi tłumaczone na język polski oznacza imię Ewa, wskazuję dalej na więź
z założycielką marki Ewą Baranik. Nowa tożsamość pozwala nam jeszcze lepiej podkreślić to, co dla nas najważniejsze – Twoją satysfakcję z naszych wyrobów. Potrzeby maluszków i oczekiwania rodziców nieustannie się zmieniają, dlatego łączymy
nasze kompetencje, przenosząc pozytywne doświadczenia w nowoczesność.
Tworzymy produkty dla dzieci, dlatego ubranka muszą być nie tylko ładne, ale
przede wszystkim bezpieczne i funkcjonalne w użytkowaniu. Starannie wybieramy
źródło przędzy, którą przetwarzamy w naszej dziewiarni. Kontrolujemy proces powstania wyrobu od chwili tworzenia dzianiny, poprzez sitodruk, hafciarnię, szwalnię, aż do momentu zapakowania gotowego wyrobu. Dzięki temu mamy pewność,
że nasze ubranka spełniają i będą spełniać najwyższe standardy, a poziom zadowolenia kupujących stale będzie wzrastał.
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I-75

EFKO – karton s.r.o.
Dolni 347
59214 Nove Veseli
e-mail: info@efko.cz
www.efko.cz
Producent gier planszowych, puzzl, zestawów ROTO, ciężarówek Multigo,
ciągników i figurek Pokeeto. Pełna produkcja niestandardowa gier planszowych,
produktów kartonowych, produkcja figurek i samochodów na zamówienie według
klienta.
Producer, distributor and exporter of board and party games, puzzles, construction set ROTO, Multigo cars, trucks, tractors and accessories, Pokeeto figurines. Highly
quality products from ABS plastic. Complete custom-made production of board games
and cardboard products, production of customized figurines and cars according to customer request.

D-24

F.P.H.U. Ega Ewa Pacak
ul. Częstochowska 18
42-120 Miedźno
tel. 343629700, 504473888
Jesteśmy firmą zajmującą się produkcją bawełnianych pieluszek dla niemowląt. Naszym celem jest perfekcyjność i sprawna obsługa, której gwarantem jest
zespół doświadczonych pracowników, a naszym sukcesem zadowolenie naszych
klientów.
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Dzięki współpracy z najlepszymi producentami tkanin, możemy Państwu zaproponować różnorodne wzory i bardzo dogodne warunki cenowe. Z naszej strony
zapewniamy profesjonalne wykonanie, solidność oraz szybki termin realizacji.

Stoisko / Stand

E-21

Z.P.U. „EKO” Zofia Kot
ul.Szafranowa 11
42-200 Częstochowa
tel. 0048 34 372 12 61
e-mail: office@ekokids.eu
www.ekokids.eu
www.natimi.eu
Jesteśmy firmą rodzinną z 28-letnim doświadczeniem. Wszystkie produkty,
jakie oferujemy wytwarzamy w Polsce. W naszej ofercie znajdziecie Państwo produkty do wózków, fotelików, pościele, koce, rożki, okrycia kąpielowe oraz swetry i czapki. Produkujemy także ubranka do chrztu, sukienki, bolerka oraz buciki.
W produkcji wykorzystujemy wyłącznie certyfikowane, godne zaufania materiały.
Wysoka jakość, bezpieczeństwo produktów, wyjątkowe kolorystyki, dbałość o detale, szybkość reakcji na potrzeby klienta oraz rzetelność to cechy, które nas wyróżniają.
We are a family company with over 28 years’ experience. All products we offer are
manufactured in Poland. We offer products for prams and car seats, bedding sets, blankets, baby wraps, hooded towels also sweaters and caps. We also produce clothes for
christening, dresses, boleros and shoes. In production we use only certified, trustworthy
materials. High quality, product safety, unique colours, attention to details, fast reaction to customers’ needs and thoroughness are the features that set us apart.

99

KIDS` TIME •

2020
Stoisko / Stand

A-1

Eko-Bastjan
ul. Trzcianka 10a
05-310 Kałuszyn
www.ekobastjan.com
Eko-Bastjan to rodzinna firma, która tworzy drewniane, bezpieczne i ekologiczne zabawki. Od ponad 50 lat nasze produkty są cenionym towarem na rynkach zagranicznych, a obecnie wchodzimy na rynek polski i poszukujemy dystrybutorów
do współpracy.
Wierzymy, że nasze zabawki mają duży wpływ na rozwój dzieci. Wiemy jak ważna jest nauka poprzez zabawę. Dzięki naszym produktom dzieci rozwijają zmysły,
uczą się logicznego myślenia, odgrywania ról społecznych. Nasze produkty tworzone są z pasji, z największą starannością i dbałością o szczegóły, a pomysły na nowe
modele rodzą się przy wspólnej zabawie i powstają z miłości do dzieci. Wszystkie
zabawki wykonujemy ręcznie z najlepszej jakości drewna i ręcznie malujemy bezpiecznymi, ekologicznymi farbami.
Eko-Bastjan is a family company producing wooden, safe and eco-friendly toys.
For over 50 years our products have been valued abroad. Currently we are eager to
spread our products in Poland- that is why we are looking for collaborators in Poland.
We believe that our products empower children’s development. We know how
important it is to educate children through fun activities. Our products help children
develop their senses, logical thinking and social interaction.
Our products are produced with passion and great care about details. What inspires us to design new toys are our children and playing together. All our toys are hand
made and hand painted with the highest quality, safe and eco-friendly materials.

D-12

Emel s.c.
Ludowa 10 | 42-215 Częstochowa | Polska
tel./fax +48 34 3614914 | sklep@emel.com.pl
Emel - manufaktura z 25 letnim doświadczeniem w ręcznym montażu butów
dzieci.
Doskonałe wzornictwo oraz profesjonalne podejście do produkcji pozwoliło,
mimo niewielkiej skali produkcji, wypracować firmie EMEL pozycję lidera w sektorze butów dla najmłodszych dzieci.
Buciki cieszą się doskonałą opinią; lekarzy oraz fizjoterapeutów. Firma znajduje
uznanie wszędzie gdzie liczy się rzetelne, fachowe podejście do obsługi a jakość
oferowanych produktów koresponduje z dbałością o zdrowie małych klientów.
Panoramiczna, stanowiąca ponad tysiąc modeli, kolekcja firmy daje komfortową możliwość stworzenia indywidualnej oferty odpowiadającej potrzebom rynku
jednocześnie zgodnej z własną koncepcją sprzedaży.
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Emel - a manufacture with 25 years of experience in handmade children’s shoes
production.
Thanks to unique, impeccable design and professional approach to manufacturing process, the limited extent of production created no barrier for Emel to become the
leading standard for youngest children’s shoes.
Emel shoes are recognized and recommended by leading orthopedists and physiotherapists and they are highly appreciated everywhere where premium quality, perfect
customer service and healthy little feet are equally important.
Emel’s ample collection, containing over a thousand styles, gives customers countless possibilities to create a unique offer, which fulfills market demand and is coherent
with their own selling concept.
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D-119

Emitrust Corporation Spółka Z O.O
ul. Pisarka Mariana 2/14
03-984 Warszawa
tel. +48 662709284
e-mail: kontakt@bonjourcherie.pl
www.bonjourcherie.pl
Polski producent bezpiecznych produktów dla dzieci i niemowląt. Bonjour
Cherie to marka stworzona dla dzieci i rodziców, którzy poszukują oryginalności,
bezpieczeństwa i najlepszej jakości. Tworzymy akcesoria, które są bajecznie kolorowe i wywołują uśmiech na twarzach tych najważnieszych. Zadbaliśmy o to, aby
wszystkie materiały, z których szyjemy nasze produkty były w 100% bezpieczne
dla dzieci i niemowląt. Nasze produkty kierujemy do osób poszukujących pięknego
wzornictwa, ceniących estetykę produktu, jakość wykonania i niepowtarzalną kolorystykę. Dla wszystkich tych, dla których bezpieczeństwo produktów i sposób ich
produkcji ma znaczenie.
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C-66

EMPIS & Sensum Mobile Sp. z o.o. Sp.k.
Hurtownia Sensoryczna
ul. Śródziemnomorska 11/21
02-758 Warszawa
Poland
tel. 533337030
e-mail: info@hurtowniasensoryczna.pl
Wyłączny dystrybutor w Polsce marek Edushape, Playlearn oraz innych. Największa oferta zabawek sensorycznych w Polsce wybrana przez najlepszych specjalistów z zakresu prawidłowego rozwoju dziecka. Producent zabawek edukacyjnych
oraz urządzeń terapeutycznych, w tym sprzętu do terapii Integracji Sensorycznej.
Zamówienie złożone na targach dodatkowe 10% rabatu.
Exclusive distributor in Poland of Edushape, Playlearn and other brands. The largest range of sensory toys in Poland selected by the best specialists in the field of proper
child development. Producer of educational toys and therapeutic devices, including
Sensory Integration therapy equipment.
An order placed at the fair an additional 10% discount.

C-39

ESNERG Dystrybucja
Porazińskiej 22,
20-448 Lublin
Polska
tel. +48 518 117 518
tel. +48 517 113 517
e-mail: info@esnerg.com
www.esnerg.com
www.fanclastic.pl
www.pungrow.pl
www.rekosystem.pl
www.magkinder.pl
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ESNERG Dystrybucja to nowoczesna firma zajmująca się reprezentowaniem
producentów z całego świata na Polskim i Europejskim rynku. Działania ESNERG
obejmują nie tylko sprzedaż, lecz także aktywne budowanie rozpoznawalności powierzonych nam marek.
Bliskie relacje z dostawcami, świetna znajomość potrzeb Polskiego rynku i ciągłe pozyskiwanie nowych unikalnych brand’ow , mają jeden główny cel: dać naszym klientom biznesowym możliwość zwiększania swojego obrotu handlowego,
sprzedając bezpieczne, wyjątkowe i niedostępne nigdzie indziej zabawki. Jesteśmy
bezpośrednim i wyłącznym dystrybutorem w Polskce: PUNGROW, FANCLASTIC,
REKO oraz MAGKINDER.
Do współpracy zapraszamy hurtownie, firmy zaopatrujące placówki oświatowe, sklepy internetowe/ stacjonarne, sale zabaw.

Stoisko / Stand

ESNERG Distribution is a modern company that deals with represents producers
from around the world on the Polish and European market. ESNERG’s activities include
not only sales, but also active building brands awareness of the brands entrusted to us.
Close relations with suppliers, great knowledge of the Polish market›s needs and
constant acquisition of new unique brands have one main goal: give our business Clients the opportunity to increase their trading volume by selling safe, unique and extraordinary toys. We are the exclusive distributor in Poland: PUNGROW, FANCLASTIC,
REKO and MAGKINDER.

F-17

EURO-CART SP. Z O.O.
Adres: 1 Maja 21, 42-217 Częstochowa
tel. /fax +48 34 370 32 98
tel. kom. +48 603 606 980
e-mail: biuro@euro-cart.eu
www.euro-cart.eu
EURO-CART SP. Z O.O. jest dystrybutorem marek EURO-CART, EASYGO, CAVOE,
RIKO i EXPANDER. W naszej ofercie znajdą Państwo wózki dziecięce wielofunkcyjne i spacerowe, foteliki samochodowe, krzesła do karmienia, drewniane rowerki
biegowe oraz inne artykuły dla dzieci. Nasze produkty cechuje nowoczesność,
funkcjonalność i przystępne ceny. Zaufały nam już tysiące klientów w całej Polsce
i zagranicą. Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska na hali F (stoisko F-21).
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EURO-CART SP. Z O.O. is a distributor of EURO-CART, EASYGO, CAVOE, RIKO and
EXPANDER brands. In our offer you will find multifunctional strollers, pushchairs, car
seats, high chairs, wooden balance bikes and many more products for babies. Our
products are known for their modernity, functionality and reasonable prices. Thousands of customers around Poland and abroad have trusted us. Visit our stand in hall
F (stand F-21).

D-69

Ewa Collection
ul. Biała 144, 26-600 Radom
tel. +48 509 331 791
e-mail: wholsale@ewacollection.eu
www.ewacollection.eu
FB: collectionewa
Instagram: ewacollection.eu
Zapraszamy do świata Ewa Collection, gdzie tworzymy odzież dla dzieci
nieco inaczej.
Ewa Collection to marka dziecięca, która oferuje najwyższej jakości odzież
dla niemowląt i dzieci do 7 lat. Tworząc nasze produkty, kierujemy się dbałością
o detale, starannością wykonania oraz wybieramy najlepsze tkaniny, tak aby nasze
ubranka gwarantowały bezpieczeństwo i wygodę w noszeniu. Wszystkie kolekcje
szyjemy w Polsce z 100% bawełny, bawełny organicznej, bambusa oraz materiałów
tworzonych na indywidualne zamówienie.
Ubranka Ewa Collection dostępne są w najlepszych sklepach dziecięcych
w Polsce oraz w krajach całej Europy od 1998 roku.
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Faktum Furniture Corp.
6754 Hungary, Újszentiván,
Szigeti str. 15
Faktum makes furniture for children from babies to teenagers. Since our foundation more than 25 years ago we have developed from a small manufacture to a company which meets international quality and design requirements. The main features
of our furniture are functionality and expandability according to the child’s age. Our
dedication to the harmonius development of children finds shape in manufacturing
furniture with TÜV qualification. We make our furniture with the same love we love our
own furniture.

F-21

„Fart” Spółka Jawna S. Kotyński. J. Laskowski
15-668 Białystok, ul. Upalna 5
tel. /fax (85) 66 10 668
e-mail: fart@fart.bialystok.pl
Fart Sp. J. to firma polska, która powstała w 1990 roku. Jesteśmy największym
na Podlasiu dystrybutorem i importerem artykułów dla dzieci i niemowląt.
Fart Sp. J it is a Polish Company which was founded in 1990. We are the largest
north-east distributor and importer of baby and children products.
Import:

Leżaczki niemowlęce, krzesełka dziecięce, łóżeczko mamaRoo, łóżeczko podróżne breeze.
e-mail: 4moms@fart.bialystok.pl

Kocyki niemowlęce z bawełny 100 % z certyfikatem EKO TEX
e-mail: info@miniworld.pl

105

KIDS` TIME •

2020
Stoisko / Stand
3.

Akcesoria samochodowe:
- mata ochronna na fotel samochodowy,
- organizer na tablet i akcesoria dziecięce,
- regulowane lusterko do obserwacji dziecka w samochodzie,
- osłona przeciwsłoneczna – elektrostatyczna z filtrami UPF, UVA, UVB
e-mail: info@minidrive.com.pl

Łyżeczki I Can Spoon to sprawdzony szwedzki wynalazek, który ułatwia dziecku samodzielne jedzenie, a jednocześnie stymuluje rozwój zręczności. Wszystkie
łyżeczki I can są całkowicie wolne od BPA, PVC oraz ftalanów.
e-mail: icanspoon@fart.bialystok.pl

5.
Akcesoria niemowlęce: smoczki, gryzaki, szczoteczki do zębów itp.
e-mail: fart@fart.bialystok.pl

Plecaczki ze smyczką, pluszowe auta, akcesoria samochodowe, wkładki do fotelików samochodowych, zagłówki podróżne itp.
e-mail: fart@fart.bialystok.pl
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B-78

Finkid GmbH
Berliner Str. 46, 10713 Berlin,
kontakt: Katja Herrmann,
tel. +49 151 41474732,
e-mail: k.herrmann@finkid.de
Finkid jest przede wszystkim synonimem odzieży wierzchniej o charakterze
praktycznym i dużej wytrzymałości wzbogaconej o liczne szczegóły. To nieprzemakalne kurtki umożliwiające oddychanie, spodnie wzmocnione w rejonie kolan
i z tyłu, stroje kąpielowe, sukienki oraz T-shirty, czapki, rękawiczki i szaliki. Finkid to
doskonałe połączenie pięknego prostego wzornictwa z funkcjonalnością.
Teraz jest najlepsza okazja, by poznać finkid. Zapraszamy!
WILD ABOUT WINTER
Our finkid & finside collection is characterised by our joy of being outdoors and our
connection to nature. Robust Cordura, teddy fleece in natural shades and new lightweight products are just a few of the highlights in the winter of 2020.
To spend as much time outside as possible, we take our inspiration from the conditions in the Finnish far north. New for the coming winter are finkid children’s shoes,
which are in no way inferior to our high standards of functionality and design. They
fit seamlessly into our collection and are the perfect companions for little adventurers.

F-28

FOPPAPEDRETTI SPA
Via A. Volta, 11, 24064 Grumello del Monte (Bergamo)
tel. 035 83 04 97 (9 linee r. a.), fax 035 83 12 83
e-mail: foppa@sonic.it, www.foppapedretti.it
CONTACT DETAILS:
Mrs Michela Zanelli
Export sales manager
e-mail: Michela.zanelli@foppapedretti.it
tel. +39 035 4422357
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Wierzymy w jakość i wartości, które pozostają niezmienione przez lata.
Wierzymy w siłę pomysłów, które ułatwiają codzienne życie.
Marka Foppapedretti została założona przez Ezio i Tito Foppa Pedretti w Telgate (Bergamo) w 1945 roku. Stworzona z zamiłowania dwóch braci do ręcznie
wykonanych drewnianych zabawek.
Ze względu na chęć rozwoju i dywersyfikację rynku, wprowadzono ofertę na
serie produktów wyposażenia pokoju dziecinnego, co przyczyniło się do rozbudowy firmy.
Produkty Foppapedretti obecne są od ponad 70 lat: w naszych kolekcjach znajdziesz m.in. łóżeczka, przebieralnie, komody i legendarne drabinki.
Firma posiada międzynarodowy certyfikat FSC®, który identyfikuje produkty
wykonane z drewna z lasów, które są zarządzane prawidłowo i odpowiedzialnie
zgodnie z surowymi normami środowiskowymi, społecznymi i ekonomicznymi.
Nasze ekologiczne zaangażowanie nie ogranicza się tylko do drewna. FOPPAPEDRETTI wykorzystuje nietoksyczną farbę na bazie wody: wybór trudny ekonomicznie, ale zapewniający maksymalne ograniczenie szkodliwych środków, uwalnianych do środowiska.
Foppapedretti to w końcu nie tylko drewno: w ciągu ostatnich dziesięcioleci opracowaliśmy kompleksową kolekcję produktów o nazwie „Technology”, która
łączy naszą filozofię z innymi materiałami. Unikalne systemy modułowe, modne
akcesoria, lekkie wózki i wiele innych, które podbiły rynek na całym świecie.
We believe in quality, in values that remain unchanged over the years. We
believe in the strength of ideas that make everyday life simpler.
The brand Foppapedretti was set up in Telgate (Bergamo) in 1945, from two brothers’ passion for handcrafted wooden toys: Ezio and Tito Foppa Pedretti.
Due to the changing needs of the market and the far-sightedness of the founder
the range was diversified, introducing a series of items for nursery, which then became
the springboard for the company.
Safety, quality, practicality and a long lifetime are the key words that have distinguished Foppapedretti products for more than 70 years: in our collections, you will find
cots, changing stations, chest of drawers and legendary highchairs.
The company is FSC® certified, an international brand that identifies products
made with wood from forests that are managed correctly and responsibly according to
strict environmental, social and economic standards.
Our ecological commitment is not just limited to wood. FOPPAPEDRETTI uses
non-toxic, water-based paint: an economically-challenging choice, that ensures that
the harmful emissions released in the environment are drastically reduced.
Foppapedretti is finally not only wood: during the last decades, we have developed
a comprehensive collection of products, called “Technology”, which combines our company’s philosophy with other materials. Unique modular systems, trendy accessories,
lightweight strollers, that made the brand enter and conquer several international
markets.
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Freeze Light
(Private entrepreneur Korsakov Maksim Viktorovich)

B-87

Address: 613612, Russia, Kirov region, Yuryansky dist., vill. Zagarye, Yubileynaya street
Tel: 8 800 222 42 71
E-mail: info@freeze-light.com
https://freeze-light.com/
TM Freeze Light represents light drawing sets, stickers glowing in the dark and
much more! We do not only bring magic to your home, but also help to deal with children’s night terrors – the dark does not scare any more if there are stars and planets
glowing on the ceiling, and there is a tablet with a magical glowing pen in your hands!
The creative process has never been so fascinating!

A-6

G3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka komandytowa
62-510 Konin, ul. Spółdzielców 18A
tel. 63 222 37 01
e-mail: g3@g3poland.com
Facebook: www.facebook.com/G3poland
Wydawnictwo G3 jest wiodącym dystrybutorem gier planszowych i łamigłówek w Polsce. Istniejemy od 2004 roku. Posiadamy szeroką gamę produktów.
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Naszymi bestsellerami są między innymi: Sabotażysta, Czarne historie, Rój, Klask,
Kakao.
W ostatnim roku do tej listy dołączyły nowości: Szarlatani z Pasikurowic, Karczma pod Pękatym Kuflem, Łowcy Potworów, Rzuć na tacę.
Poza grami planszowymi w naszej ofercie znajdują się łamigłówki firm Hanayama, Eureka oraz Recent Toys, a także szeroka gama puzzli Schmidt Puzzle oraz Jumbo, włącznie z innymi niż wszystkie puzzlami Wasgij?

Stoisko / Stand

G3 is a leading distributor of board games and brain teasers in Poland. We are on
the market since 2004. In our portfolio we have a wide range of products. Among our
bestsellers there are: Sabotażysta, Czarne historie, Rój, Klask, Kakao.
Last year our list of best-selling games got bigger thanks to those novelties: Szarlatani z Pasikurowic, Karczma pod Pękatym Kuflem, Łowcy Potworów, Rzuć na tacę.
Apart from board games, we have in our offer brain teasers from such brands as
Hanayama, Eureka or Recent Toys, and also wide selection of puzzles from Schmidt
Puzzle and Jumbo, including puzzles standing out from the rest – Wasgij?.

A-25

FIRMA GANDALF
05-082 BLIZNE ŁASZCZYŃSKIEGO
PRZEJAZD 1
tel. +48 22/796 13 13
fax+48 22/722 02 92
tel. kom. +48 502 608 222  
e-mail: info@gandalf-ab.pl
www.gandalf-ab.pl
Firma Gandalf założona w 2000 roku, zajmuje się importem i dystrybucją zabawek pluszowych oraz artykułów szkolnych, głównie licencyjnych. Reprezentuje w Polsce wiodące firmy tej branży m.in. BLUEPRINTCOLLECTION /UK/, GRUPO
ERIK/Hiszpania/, EUROMIC/Dania/, VADOBAG /Holandia/ czy TANGO/Izrael/. Nasze
wiodące kolekcje to przede wszystkim PUSHEEN /ponad 200 różnych artykułów/,
nowość LINE FRIENDS /ponad 50 artykułów/, LOL SURPRISE /ponad 40 produktów/,
FORTNITE /prawie 30 artykułów/ oraz JAK WYTRESOWAĆ SMOKA /ponad 20 wzorów/. W ofercie na 2020 mamy kilkadziesiąt nowych licencyjnych produktów, które
zaspokoją nawet najbardziej wybredne gusta.
Gandalf Company was established at 2000. We are an importer and distributor of
plush toys and school articles, mainly licensing. We are representing in Poland leading
licensing companies like BLUEPRINTCOLLECTIONS/UK/, GRUPO ERIK /Spain/, EUROMIC
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/Denmark/, VADOBAG /Holland/ or TANGO /Israel/. Our leading collections are - first of
all PUSHEEN LINE /more than 200 articles/, new hit LINE FRIENDS /more than 50 products/, LOL SURPRISE /40 items/, FORTNITE /almost 30 products/, HOW TO TRAIN YOUR
DRAGON /more than 20 items/. In the current offer for 2020 we will present lot of licensing novelties which satisfy even particular tastes.

Stoisko / Stand

A-28

Garett Electronics
ul. Klonowa 51/35
25-553 Kielce
www.garett.com
Garett Electronics jest młodą, prężnie rozwijającą się marką, która posiada
produkty, stanowiące najnowsze trendy w świecie elektroniki użytkowej. Jesteśmy
wiodącym w Polsce producentem smartwatchy. Garett Electronics to profesjonaliści, fachowcy o wysokich kompetencjach w zakresie najnowszych technologii. Naszym głównym celem jest zapewnienie satysfakcji Klientom poprzez dostarczanie
produktów najwyższej jakości w atrakcyjnych cenach i krótkim terminie. Przodując
na rynku polskim w bogatej ofercie smartwatchy spełniamy postawiony sobie cel,
ponieważ możemy zapewnić bardzo rozbudowany i zróżnicowany asortyment.
Proponujemy rozwiązania dla dzieci, dla dorosłych, dla sportowców.
Garett Electronic is a young, dynamically developing brand that has products that
are the latest trends in the world of Consumer Electronics. We are a leading manufacturer of smartwatches in Poland. Garett Electronic are professionals, professionals with
high competences in the field of the latest technologies. Our main goal is to ensure customer satisfaction by providing the highest quality products at attractive prices and
short time. Leading the Polish market in the wide range of smartwatches, we meet our
goal, because we can provide a very extensive and diversified range. We offer solutions
for children, adults and athletes.
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Pantone Cool gray 11C
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Claim RESPIRA - K 70%

D-76

Geox SPA - headquarters
C0-M80-Y100-K0

Via feltrina Centro, 16
31030
Biadene
di Montebelluna - Treviso
Italy
Agenci Geox odpowiedzialni za kraje Polska, Litwa, Łotwa, Estonia:
Tomasz Szwedkowicz
e-mail: Ga.szwedkowicz@geox.com
tel. (0048) 668 153 315
Paula Szwedkowicz
e-mail: Ga.szwedkowicz02@geox.com
tel. (0048) 698 113 555
C100-M70-Y9-K0

C0-M20-Y100-K0

C60-M0-Y100-K0

C0-M0-Y0-K70

GEOX to włoska firma słynąca z projektowania oraz produkcji obuwia dla dzieci, kobiet i mężczyzn. Znana jest z wprowadzenia rewolucyjnej technologii umożliwiającej obuwiu „oddychanie”, rozpoznawanej poprzez koncept perforowanej podeszwy. Styl, jakość oraz innowacyjna myśl technologiczna to filozofie przewodnie
marki. Mający swoją główną siedzibę we Włoszech, Geox dostępny jest w ponad
1200 sklepach własnych oraz 10,000 niezależnych sklepach multibrandowych na
całym świecie, w których prezentuje produkty będące odwzorowaniem kluczowych wątków marki.
GEOX the premier Italian footwear brand for men, women and children that is
known for its invention of the “shoe that breathes.” Headquartered in Italy, GEOX is
available in more than 1.200 monobrand stores and 10,000 independent stores worldwide. Style, quality and technological innovation are the strong points of the company’s creative, manufacturing and sales philosophy. This position literally revolutionised
the casual shoes market, inventing “the shoe that breathes” and turning breathability
and water resistance into the most authentic values in contemporary shoe design.

A-84

GIMMIK
ul. Mełgiewska 9E
20-209 Lublin
tel. +48 22 3500335
e-mail: sklep@gimmik.net
http://www.gimmik.net
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Gimmik to hurtownia modelarska działająca nieprzerwanie od 2009 roku. Swoją działalnością obejmujemy zarówno rynek polski jak i zagraniczny. Po zdobyciu
wiodącej pozycji w branży modeli zdalnie sterowanych wciąż prężnie rozbudowujemy swój asortyment. Oferta hurtowni poza bardzo dużą ilością zabawek zdalnie
sterowanych posiada również wiele pozycji produktów nie potrzebujących baterii
do swego działania. Asortyment jest dostosowana do każdej grupy wiekowej od
niemowlaka przez przedszkolaka na nastolatku kończąc.
Jesteśmy bezpośrednim dystrybutorem takich marek jak: Syma, Double
Eagle, Rastar, Double Horse, WL Toys, TPC, NQD , Himoto, VRX oraz wielu innych.

Stoisko / Stand

Wszystkie zabawki są wyprodukowane zgodnie z normami unijnym i posiadają
na potwierdzenie tego odpowiednie certyfikaty.

C-31

GODAN Spółka Akcyjna
ul. Atlasowa 17 | 02-437 Warszawa
Cash & carry:
GODAN Spółka Akcyjna | ul. Poznańska 138 | 05-850 Ożarów Mazowiecki |
tel. (22) 721 04 36 |
e-mail: zamowienia@godan.pl
Salony firmowe:
1. GODAN Spółka Akcyjna | ul. Dźwigowa 43 | 02-437 Warszawa |
2. GODAN Spółka Akcyjna | ul. Jedności Narodowej 56-60 | 50-258 Wrocław |
Firma Godan Spółka Akcyjna jest obecna na polskim rynku od bez mała 30
lat. Jest jednym z niekwestionowanych liderów branży party. Godan od lat produkuje oraz dystrybuuje bez mała 15 tysięcy produktów wśród, których na szczególną uwagę zasługują: balony lateksowe, zastawa jednorazowa, stroje i akcesoria
dla dzieci i dorosłych. Od ponad roku Godan, jako jeden z pierwszych produkuje
słomki biodegradowalne, które stanowią odpowiedź na nowe regulacje prawne
w sprawie plastików. Posiadamy 3 salony firmowe (w tym jeden cash&carry) oraz
sieć ponad 50 sklepów franczyzowych, która z roku na rok stale się powiększa.
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B-81

Gold Concept Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
Dane teleadresowe:
ul. Mikołaja Kopernika 38
90-552 Łódź, woj. łódzkie
tel. (+48) 600 077 381
e-mail: biuro@goldconcept.com.pl
Gold Concept Sp. z o.o. zajmuje się dystrybucją na polski rynek produktów
europejskich marek z branży dziecięcej. Dobro i zdrowie najmłodszych są dla nas
priorytetami, dlatego pragniemy dostarczać rodzicom wysokiej klasy wyroby, które
ułatwiają i jednocześnie rewolucjonizują metody opieki nad dzieckiem. Charakteryzuje nas nowoczesne podejście do potrzeb każdego odbiorcy oraz otwartość na
ciągłe zmiany. Nasza oferta obejmuje firmy specjalizujące się w produkcji artykułów do pielęgnacji i karmienia niemowląt. Jesteśmy oficjalnymi dystrybutorami
Yoomi, Mamajoo oraz Mameko by SteriBottle®.
Gold Concept Sp. z o.o. [Ltd.] is a distributor of many products of European brands
dealing with accessories for children and babies. The welfare and health of the youngest ones are our priorities, so we want to provide parents with high-quality products
that facilitate, and at the same time revolutionize methods of baby care. We are characterized by a modern approach to the needs of each recipient and openness to constant changes. Our offer includes companies specializing in the production of articles
for nursing and feeding babies. We are official distributor of Yoomi, Mamajoo and Mameko by SteriBottle®.

B-88

Golden Baby Children Products Co., Ltd
Beijing Road, Shanting District, Zaozhuang City, Shandong Province, China
Zip Code: 277200
Tel: +86 13561157157
Fax: +86 632 5781888
Website: www.cnhjbb.cn
E-mail: goldbaby_dylan@cnhjbb.cn
Contact Person: Xu Tao
Position: Manager
Product: Baby stroller
Golden Baby Children Products Co., Ltd locates in Shanting District, Zaozhuang
City, Shandong Province. It covers an area of 150MU, (about 180000m²). Factory is established in 2009 as a professional developer, manufacturer and seller of baby strollers,
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baby buggy, car seats and baby walkers. Our company owns 6 advanced production
lines for baby products and has over 1200 experienced employees right now, the annual output reaches 3000000 pcs.

logo 100.indd 1

GOLIATH

Stoisko / Stand

A-48

5/21/14 9:16 AM

Kontakt :
tel. +48 503 645 695
e-mail: PL@goliathgames.com
www.goliatghames.pl
Goliath – to dobra zabawa!
Goliath Games to światowa marka będąca w europejskiej czołówce producentów wysokiej jakości zabawek i gier.
Nasze produkty pomagają zapewnić sobie i bliskim radosne chwile zabawy.
Każdy produkt z logiem Goliath to gwarancja świetnej zabawy i niezapomnianych wspomnień.
Goliath najlepsza zabawa dla dzieci - bo każdy z nas to dziecko!
Goliath – stands for fun!
Goliath Games is a global brand which is the world leading manufacturer of high
quality toys and games.
Currently Goliath offers its interactive and full of fun products in Poland.
Every product with the Goliath logo is a guarantee of great fun and unforgettable
memories.
Goliath the best fun for kids - because each one of us is a kid!
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Grupa Open Sp z.o.o.
ul. Fabryczna 20A 53-609 WrocławHaH
Grupa Open Sp z.o.o.Oddział Warszawa
ul. Spisaka 37 02-495 Warszawa
tel. 00 48 22 478 37 99
www.rider-polska.pl
www.ipanema-polska.pl
Grupa Open Sp. z o.o. jest importerem i dystrybutorem obuwia dziecięcego,
męskiego oraz damskiego . W naszym portfolio znajdą Państwo brazylijskie klapki i sandały marki Rider i Ipanema, które dzięki ogromnej różnorodności modeli,
intensywnej kolorystyce oraz wygodzie użytkowania zadowolą nawet najbardziej
wyrafinowane gusta. Ponadto w ofercie mamy również klapki i sandały Coqui oraz
obuwie znanej na całym świecie marki Lee Cooper. Nasze dwudziestoletnie doświadczenie w branży obuwniczej przekłada się na doskonałą jakość produktów
i nowoczesne wzornictwo doceniane przez klientów.
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HABARRI Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
ul. Mazowiecka 11/49
00-052 Warszawa
Dane kontaktowe:
tel. +48 690 654 434
e-mail: kontakt@habarri.pl
www: www.habarri.pl
Zarząd:
Marcin Bednarek – Prezes Zarządu
Marta Cora – Wiceprezes Zarządu
HABARRI jest firmą zajmującą się produkcją oraz importem i dystrybucją – zarówno detaliczną, jak i hurtową – starannie wyselekcjonowanych zabawek. Firma
koncentruje się na zabawkach stwarzających dzieciom i ich rodzicom oraz ich bliskim możliwość wartościowego i kreatywnego spędzania czasu razem. Ponadto,
w ofercie HABARRI można znaleźć także produkty rozwiązujące niektóre problemy, jak zapewnienie oświetlenia ułatwiającego zasypianie, ochronę przed słońcem
lub utrzymanie porządku. W ramach swojej współpracy z partnerami biznesowymi
i klientami firma stawia na terminowość, jakość i wysoki standard obsługi klienta.
HABARRI aktywnie się też włącza w działalność charytatywną.
HABARRI is a company dealing in the production and import and distribution both retail and wholesale - of carefully selected toys. The company focuses on toys that
give children and their parents and their loved ones the opportunity to spend valuable and creative time together. In addition, HABARRI’s offer also includes products that
solve certain problems, such as providing lighting that makes it easier to fall asleep, sun
protection or maintaining order. As part of its cooperation with business partners and
clients, the company focuses on timeliness, quality and a high standard of customer
service. HABARRI is also actively involved in charity.
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J.S. Hamilton
Kontakt: toys@hamilton.com.pl
Numery akredytacji AB 079 i AB 1552
J.S. Hamilton stanowi grupę firm zlokalizowanych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej świadczących szeroki wachlarz wyspecjalizowanych usług dla przemysłu, handlu, transportu, dystrybucji i składowania, w tym miedzy innymi:
• Norma EN 71 Części 1-14
• Rozporządzenie REACH: min. ftalany, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA, PAH), ołów i kadm, pierwszorzędowe aminy
aromatyczne (PAA), barwniki azowe
• Normy PN-EN 1400-3, PN-EN 14372, PN-EN 12586, PN-EN 1930: substancje
lotne, migracja przeciwutleniaczy, bisfenol A (BPA) i formaldehyd
• Dyrektywa Nr 2011/65/UE (RoHS): min. rtęć, ołow, kadm, chrom oraz polibromowane bifenyle (PBB) i polibromowany eter difenylowy (PBDE)
• Rozporządzenie 850/2004: min. krótko łańcuchowe chlorowane parafiny
(SCCP)
• Wymagania dotyczące kontaktu z żywnością (Rozporządzenia 1935/2004
oraz 10/2011)
• Rozporządzenie 1223/2009 dotyczące produktów kosmetycznych
• Szkolenia
• i wiele innych…
Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami aby poznać szczegóły
i porozmawiać o badaniach i bezpieczeństwie swoich produktów!

C-83

FPH Hencz Toys
ul. Cyprysowa 23a
91-365 Łódź
tel. 42 658 83 95
www.momscare.pl
Książeczka Króweczka z Wyróżnieniem Zabawka Roku 2019, przytulanka Króliczka z tytułem Zabawka Roku, Piłeczki sensoryczne, które są bestsellerem sprzedażowym oraz 38 lat doświadczenia są gwarantem tego, że wybierasz produkt
najwyższej jakości. Przez ten czas gonimy ciągle do przodu za tym jak zmieniają się
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oczekiwania rodziców. Lubimy Was zaskakiwać połączeniem kreatywności wzorów
z ich atutami stymulującymi rozwój dziecka.
Wejdź na momscare.pl i poznaj przyszłe ulubione zabawki Twojego dziecka

Stoisko / Stand

Bumper cloth Cute Cow with Distinction “Toy of the Year “, cuddle “Bunny girl” with
Award “Toy of the Year”, bestseller – Sensory balls and 38 years of experience are a guarantee that you choose the highest quality product. Throughout this period, we have
been forging forward to meet the changing expectations of parents. We like to surprise
you with the combination of creative designs and their advantages to stimulate your
child’s development.
Go to momscare.com and discover the future favourite toys of your baby.

C-73

Firma HH POLAND Spółka Akcyjna
ul. Toszecka 101
44-100 Gliwice
tel. +48 32 279 07 50
e-mail: sprzedaz@hhpoland.com.pl
www.hhpoland.com.pl
Firma powstała w 1991 roku. Ponad ćwierć wieku prowadzona jest z nieustającą pasją.
Największy z importerów w kraju. Od 2002 roku lider na polskim rynku zabawek interaktywnych (lista najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw w rankingu
Rzeczpospolitej).
W bogatej ofercie klienci mogą odnaleźć autorską linię interaktywnych zabawek pluszowych i stylowych klocków z drewna. Podążając za światowymi trendami
firma co roku wprowadza nowe produkty.
HH Poland jest autoryzowanym dystrybutorem firmy BESTWAY w Polsce. Produkty BESTWAY to gama artykułów dmuchanych przeznaczonych do wodnej rekreacji i zabawy.
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B-99

Hangzhou Yingzhi Homeware Co., Ltd.
Huaye Building, #511 Jianye Road, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang,
China
Zip Code: 310000
Tel: +86-15397101386
Fax: +86-0571-87718129
Website: yingzhijiaju.1688.com
E-mail: chenxuefeng@you-better.cn
Contact Person: Richard Chen
Position: General Manager
Product: Products cover children toys (crawling mats, playpen, rocking horses etc.) and baby bedding (mattresses, latex pillows, quilts, blankets etc.).
Hangzhou Yingzhi Homeware Co., Ltd. as a manufacturer of children toys, such as
playpen and crawling mats, is committed to providing high-quality design solutions
for children room. We always carry out the terms of our contract, stand by what we
say and guarantee the quality for all our products. At the same time, we have won the
trust of our customers with the principle of „small profits, high sales” and multi-variety
management characteristics. We look forward to working with more distributor and
partners, and we support dropshipping business.

A-45

HEMAR Family Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Dworska 12, 42-233 Wola Hankowska
Polska
tel./fax +48 34 3287099 /+48 34 3287036
HEMAR Family to polski producent zabawek istniejący na rynku od 1982 roku.
Obecnie to dynamicznie rozwijająca się firma zatrudniająca ponad 200 pracowników, w tym inżynierów z wieloletnim doświadczeniem. Nasze zabawki projektujemy sami. Sami również wytwarzamy formy wtryskowe i inne niezbędne narzędzia,
co znacznie skraca wprowadzanie produktu na rynek. W naszej ofercie znajdziecie
Państwo szeroki asortyment zabawek z tworzyw sztucznych, zarówno dla chłopców, jak i dla dziewczynek, z przeznaczeniem dla dzieci od 10 m-ca życia, powyżej
2 lat i powyżej 3 lat. Nasza oferta zawiera klocki konstrukcyjne w trzech rozmiarach:
o szerokości 16, 30 i 57 mm, a także pojazdy, zabawki do piasku oraz gry.
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HEMAR Family is a polish manufacturer of plastic toys since 1982. Now it is a dynamically developing company employing over 200 employees, including engineers
with many years of experience. We design our toys ourselves. We also produce our injection moulds and other essential tolls ourselves, which significantly shortens product
introduction into the market. Our offer includes a wide range of toys for boys and girls,
dedicated for children aged 10 months, 2 and 3 years old. We offer three dimensions
of traditional building blocks: 16 mm wide, 30 mm wide and 57 mm wide, as well as
vehicles, sand toys and games.

Stoisko / Stand

I-48

Hipokampus Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Sarmacka 9 lok. 58
02-972 Warszawa
Hipokampus to wydawnictwo o powołaniu edukacyjnym, które zapewnia
dzieciom i ich rodzicom świetną zabawę i mądrą, rzetelną edukację w jednym.
Hipokampus w swoim portfolio ma filmy, książki i gry z kolekcji “Było sobie życie” oraz gry poza licencją, które dotyczą edukacji z różnych dziedzin wiedzy, między innymi z dziedziny medycznej takie jak „Pierwsza Pomoc” czy „Pokonaj Bakwiry”
Wydawnictwo cechuje niezwykła dbałość o jakość merytoryczną, dlatego pracujemy z autorytetami z danego obszaru wiedzy, dotyczącego konkretnej gry lub
książki. Wiele z naszych gier zostało uhonorowanych prestiżowymi nagrodami

E-4

Hooka Sp. z o.o.
ul. Zwycięstwa 48
05-126 Nieporęt
www.hooka.pl
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Hooka jest dystrybutorem trzech marek: Cosatto, Teautonia oraz Osann. Naszym celem jest dostarczanie produktów, które wyróżniają się na rynku. Cosatto
to propozycja dla odważnych rodziców, którzy cenią sobie oryginalność i nietuzinkowość. Wzory tych produktów, z pewnością przypadną im do gustu, a każdemu
dziecku zapewnią kolorowe dzieciństwo. Marka Teutonia to elegancja w stonowanych barwach, która skierowana jest dla osób wybierających produkty tylko z najwyższej półki o niezawodnej jakości wykonania. Osann to praktyczne akcesoria do
wózków i fotelików samochodowych takie jak innowacyjna mata z podnóżkiem,
która rozwiązuje problem drętwiejących nóg u dzieci podróżujących w foteliku.

Stoisko / Stand

B-106

HUDORA
Dystrybutor Hudora w Polsce:
Sportpoland.com sp. z o.o.
Tuchom ul. Gdyńska 45, 80-209 Chwaszczyno
tel. 695 645 645
e-mail: info@sportpoland.com
„Aktywnie każdego dnia”. Hudora to niemiecka marka, która od ponad 100 lat
inspiruje całe rodziny do aktywnego spędzania czasu wolnego.
Produkty Hudora: hulajnogi, pojazdy dziecięce i zabawki ogrodowe cieszą się
uznaniem na wielu światowych rynkach, dzięki połączeniu wysokiej jakości z przystępną ceną.

F-7

ibebe
ul. Tadeusza Rejtana 6, 42-200 Częstochowa
tel. +48 664949600, +48 697922151
e-mail: office@ibebe.eu
www.ibebe.eu
Wózek z elektronicznym hamulcem to połączenie bezpieczeństwa z komfortem. Innowacyjny system zdobył główną nagrodę Innowation Award 2019 w kategorii World of Moving Kids na największych targach w Europie Kind und Jugend
w Kolonii. Model i-stop to najlżejszy na świecie wózek z elektronicznym systemem
hamowania. Ten hamulec może uratować zdrowie i życie przewożonego dziecka.
Wybierając wózek bebe wybierasz bezpieczeństwo.
The pram with an electronic brake system is a combination of safety and comfort.
The electronic brake system has been given the Innovation Award 2019 in the category
of World of Moving Kids during the biggest kids’ fair in Europe – Kind u. Jugend in Cologne. I-stop is the lightest ever stroller with an electronic brake system. This innovative
system might save your child’s health or even life. By choosing ibebe, you choose safety.
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C-25

ICOM Poland Sp. z o.o. Sp. k
ul. Firmowa 8
62-023 Robakowo
www.icom-poland.com
www.klocki-blocki.pl
Firma ICOM Poland od 10 lat specjalizuje się w imporcie i dystrybucji zabawek.
Dzięki naszemu doświadczeniu każda współpracująca z nami hurtownia i każdy
sklep z branży zabawkarskiej – stacjonarny oraz on-line – mogą liczyć na profesjonalną obsługę wraz z ciągłymi dostawami nowości, które w naszej branży są kluczem do sukcesu. Importujemy bezpośrednio od producentów prawie wszystkie
kategorie zabawek oraz oferujemy naszym klientom zabawki konstrukcyjne, które
sami produkujemy (Klocki BLOCKI i MUBI). Produkty oferowane przez ICOM Poland
dystrybuowane są poprzez sieć partnerskich hurtowni oraz sklepów na terenie całej Europy.

G-21

IDEO GROUP SP. Z O.O.
Solidarności 117 lok 815
00-140 Warszawa
Osoba do kontaktu 664901426 Dagmara Woźniak PL
ANEX BABY. Jesteśmy zespołem doświadczonych projektantów, których łączy
wspólny cel- uczynić życie dzieci i rodziców lżejszym, lepszym i z nutką unikatowości. Inspirują nas ludzie, którzy uważają, że wychowywanie dzieci jest najbardziej
ekscytującą i wyjątkową przygodą życia. Chcemy ich wspierać i uczynić ich podróże
jeszcze bardziej “cool”. Rzucamy wyzwanie stereotypom. Jesteśmy zainteresowani
stworzeniem produktów ergonomicznych, przy tym podkreślając indywidualny
styl każdej rodziny. Bycie praktycznym i niezawodnym wcale nie wyklucza innowacyjności i elegancji. Zapraszamy.
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D-63

Iltom
Producent czapek niemowlęcych i dziecięcych
ul.Poznańska 122A
63-800 Gostyń
tel./fax +48 65 572 43 42; tel. kom. +48691358791
e-mail: iltom@iltom.pl
http://www.iltom.pl
Iltom jest polską firmą powstałą w 1992r. Oferujemy czapki dla najmłodszych
do 3 roku życia.
Produkty wykonane są z materiałów najwyższej jakości, co potwierdza przyznany naszym produktom Certyfikat „Bezpieczny dla Dziecka”.
Ponadto nasze czapki wyprodukowane są całościowo w Polsce.
Czapeczki trafiają na rynki branżowe dzięki naszym dystrybutorom zarówno
w Polsce jak i zagranicą. Obok sprzedaży hurtowej oferujemy
Państwu możliwość zakupu produktów w naszym sklepie internetowym na
stronie www.iltom.pl

C-38

InnoGIO Sp. z o.o.
ul. Ostródzka 74H
03-289 Warszawa
www.innogio.pl
Firma InnoGIO jest wschodzącą marką na rynku Polskim i zagranicznym. Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą, która powstała z myślą o najmłodszych
i ich rodzicach. Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych, nie trzymamy się szablonów.
Szukamy nowych rozwiązań aby wprowadzać produkty na rynek nie przez naszych
klientów, ale razem z nimi.
Posiadamy produkty elektroniki użytkowej dla dzieci, które przynoszą komfort
w każdym możliwym aspekcie. Pokazują styl bycia nowoczesnym rodzicem oraz
przydają się na co dzień całej rodzinie. Na Asortyment InnoGIO składają się unikalne elektryczne szczoteczki soniczne dla całej rodziny, sympatyczne lampki silikonowe oraz produkty medyczne, takie jak nebulizatory oraz termometry.
Więcej informacji na stronie www.innogio.pl
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InnoGIO is an emerging brand in the Polish and foreign markets. We are a dynamically developing company that was created for the youngest and their parents.
Everything is possible for us, we do not stick to the templates.We are looking for new
solutions to launch products not by our customers, but with them.
We have consumer electronics products for children that bring comfort in every
possible aspect. They show the style of being a modern parent and are useful every day
for the whole family. The InnoGIO assortment consists of unique electric sonic brushes
for the whole family, nice silicone lamps and medical products such as nebulizers and
thermometers.
You can find more information about our company at www.innogio.com

Stoisko / Stand

E-24

Invictus
ul. Jagiellońska 77/79
42-229 Częstochowa
www.tako-poland.eu
Invictus to coś więcej niż tylko produkt. Ta historia zaczęła się od prostego rysunku i przerodziła się w produkt, który na nowo definiuje cały rynek wózków. Klasa
i elegancja to jest to co nas wyróżnia, a użycie zaawansowanych technik sprawia,
że jesteśmy bezkompromisowi. To dzięki zastosowaniu włókna węglowego nasze
wózki są ultralekkie a ekologiczny materiał EPP zapewnia komfort w każdym wydaniu.
Odwiedź nasze stoisko, hala E,24.
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D-78

Jamiks Kids Fashion sp. z o.o. sp.k.
ul. Wrocławska 117a,
63-200 Jarocin
tel. 48 62 747 0880
e-mail: jamiks@jamiks.com.pl
Produkujemy ekskluzywne czapki dla niemowląt, dzieci i dorosłych.
Współczesny i oryginalny design, praktyczne i wygodne modele, najwyższej
jakości starannie wyselekcjonowane materiały - to to co wyróżnia produkty JAMIKS.
Jesteśmy firmą rodzinną z 30-letnim doświadczeniem. Cały proces produkcji
odbywa się wyłącznie w siedzibie firmy, w Jarocinie.
Każdego roku prezentujemy dwie kolekcje zupełnie nowych modeli czapek
sezon wiosna-lato i jesień-zima.
Najnowsza zimowa kolekcja to zestawienie czapek klasycznych z subtelnymi
i stonowanymi dodatkami, z modelami w wyrazistych kolorach, bogato zdobionymi, wyróżniającymi się wśród innych. Włoska przędza z domieszką kaszmiru, wełna
merynosów, bawełniana podszewka, ręczne wykonane ozdoby to podstawa naszej
kolekcji na ZIMĘ 2020/21.
Nasze wyroby pokochali klienci z różnych regionów świata, dołącz do nich !
We produce extraordinary hats for newborns, babies and adults.
A contemporary design collection designed to dress the most demanding kids and
parents is based on practical and comfortable shapes, cute design and sophisticated
fabrics. We use the highest quality resources, ranging from Italian yarns through Polish fabrics to real fur pompoms and other decorations selected with caution and great
care.
We are family company with 30 years of experience. The whole collection is designed and manufactured entirly in our company, in Jarocin.
Each year, we present two collections which combine a variety of models, materials, accessories and a wide range of colors.
The newest winter collection presents modern hats in brigh colors as well as classic
powder shades with subtle flowers that love every baby and mumy.
There are many clients around the world who love our products, join them!
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C-55

Janod
Solution Baby Care Sp. z o.o.
ul. Przyczółkowa 141a
02-962 Warszawa
Michał Lenarczyk michal@solution-bc.pl +48 500 000 528
Joanna Gabrysiak-Wadowska joanna@solution-bc.pl +48 505 449 934
www.janod.pl
Janod to francuski producent zabawek. Od 1970 roku projektuje zabawki, będące synonimem innowacyjności, designu i najwyższej jakości. Janod to setki produktów, przede wszystkim z drewna, z których kluczowe to zabawki edukacyjne,
magnetyczne i zestawy kreatywne, jak również puzzle, układanki, gry, zabawki do
użytku zarówno wewnątrz, jak i na dworze. Co roku w ofercie marki pojawia się nawet 200 nowości! Wszystkie produkty projektowane są we Francji przez własnych
designerów, stąd wiele motywów i wzorów powtarza się w kolekcjach, tworząc
wyjątkowy, bajkowy świat Janod. Wyłącznym dystrybutorem marki Janod w Polsce
jest Solution Baby Care.

D-93

PPHU JAKUB WENDLER
ul. Traugutta 4A
95-200 PABIANICE
tel. 730 913 535
tel. 510 124 636
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Pierwszy duży oddział produkcyjny (dziewiarnia) powstał w 1984 roku i od
tego roku cały czas postępuje dynamiczny rozwój firmy
Specjalizacją zakładu są dzianiny bawełniane i elanobawełniane oraz dzianiny
poliestrowe typu polar wytwarzane w pełnej palecie kolorystycznej oraz różnych
gramaturach. Stale wprowadzamy nowe kolory, chwyty, uszlachetnienia dzianin.
Jesteśmy na bieżąco z najnowszymi trendami tekstylnymi na świecie. Profesjonalny
dział sprzedaży na pewno pomoże Państwu w wyborze idealnych dzianin do Państwa produkcji.
Obecnie oprócz nowoczesnej dziewiarni firma posiada oddziały Farbiarni,
Wykończalni, Drukarni dzianin oraz Profesjonalne Laboratorium metrologiczno-chemiczne. Wszystkie oddziały wyposażone są w nowe maszyny, a procesy produkcyjne prowadzone są zgodnie z najnowocześniejszymi, energooszczędnymi
i ekologicznymi technologiami. Posiadamy wszelkie atesty i certyfikaty od renomowanych producentów na używane surowce i chemikalia.

Stoisko / Stand

I-97

Janex MB/ PanQube
plac Świętego Macieja 21
50-244 Wrocław
https://panqube.pl/
PanQube to marka firmy Janex MB oferująca wygodne i nowoczesne meble
piankowe, które można zestawiać ze sobą w dowolny sposób.
Nasza oferta skierowana jest również do dzieci. Przygotowaliśmy dla nich bogatą propozycję różnokolorowych mebli i wielu elementów do zabawy z możliwością wykorzystania ich w salach zabaw, przedszkolach, ale również w mieszkaniach
i ogrodach.
Produkujemy zestawy, które łączą w sobie jakość, wygodę i atrakcyjną cenę.
Z myślą o bezpieczeństwie i zdrowiu użytkowników wszystkie proponowane przez
nas meble są z materiałów posiadających odpowiednie certyfikaty i atesty.
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I17

Japoko
www.japoko.lt
„Japoko” to rodzinne przedsiębiorstwo, które zrodziło się z wielkiego pragnienia stworzenia dla dzieci wyjątkowych możliwości wyrażenia kreatywności i kształcenia umiejętności. Unikalne narzędzia do tego 12 lat temu przywiózł z Japonii
mieszkający tam wujek dzieci – klocki „LaQ”, które podbiły nasze serca. Klockami
wyróżniającymi się unikalnymi właściwościami edukacyjnymi chcieliśmy dzielić się
ze wszystkimi dziećmi, więc zostaliśmy wyłącznym przedstawicielem znaku towarowego „LaQ”.
Obecnie „Japoko” łączy 5 marek japońskich zabawek: klocki edukacyjne „LaQ”,
rozwijające zabawki dla niemowląt „Brain Builders”, klocki magnetyczne STEM „People Blocks”, naturalne ryżowe gryzaki „Mochi” oraz nastrojowe zabawki „Jabber
Ball”. Pragniemy zaoferować rodzinom oraz placówkom kształcącym oryginalne
i edukacyjne japońskie zabawki wyłącznie wysokiej jakości, spełniające wymagania
norm EN 71 oraz posiadające oznakowanie CE.
ORIGINAL – EDUCATIONAL - JAPANESE
JAPOKO is a family business borne of love for children and a desire to develop their
creativity.
We encountered the first LAQ constructor 12 years ago. It was brought to our children by their uncle Raimund, who was living in Japan at the time.
So, we started sharing this educational toy with other children and soon became
exclusive LaQ partners.
Currently, JAPOKO represents 5 Japanese toy brands:
• LaQ educational constructors
• BRAIN BUILDERS infant development toys
• PEOPLE BLOCKS magnetic pads
• MOCHI natural rice chews
• JABBER BALL emotional toys
We offer only high quality, original educational Japanese toys to families and educational institutions.
All of them are EN 71 certified and CE marked.
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D-51

JIM Sp. z o.o.
ul. Zamkowa 36
95-200 PABIANICE, PL
e-mail: yosoy@yosoy.pl
WWW.YOSOY.PL
YOSOY is a Polish producer that creates stylish functional products for newborns & children. Each product combines a unique and extraordinary softness of
fabrics with unique design. We only use natural high quality fabrics and yarn with
GOTS Certificate (Global Organic Textile Standard) and Oeko-Tex Standard 100,
I class. We enjoy experimenting with colours that give style products. From organic
knitted blankets, bedlinens and hooded towels to decorative canopy, girlands and
products with tassels and wooden lamps – all with a unique sense of style.
“Pretty little things”… these words define the world YOSOY and just to explore
this world we invite you!

D-7

JOISSY
Grupa Rabiega Konrad Rabiega
ul. Geodezyjna 3, 64-061 Kamieniec
tel. +48 604 249 646
e-mail: dh@joissy.com, https://www.joissy.com/
JOISSY to Polska marka, która narodziła się z miłości do mody. W JOISSY projektujemy i tworzymy torby dla mam, plecaki do wózka i produkty 2w1 a także akcesoria, inspirowane macierzyństwem i kobiecością. Pokazujemy, że torby do wózka,
plecaki oraz akcesoria mogą być zgodne z trendami, zachwycać formą, a przy tym
być super funkcjonalne. Nasze produkty idealnie pasują do większości wózków
i spacerówek, dzięki specjalnym zaczepom.
JOISSY is a Polish brand with diaper bags, diaper backpack, and accesories for
mom and parents. Inspired by motherhood, in line with trends without losing on it’s
functionality. We offer stylish bags for moms, backpacks and accessories that perfectly
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prove themselves during every day with amazing functions and style. Our purpose is to
provide fashionable and functional products for moms which fit into all strollers and
prams, with our dedicated stroller clips.

Stoisko / Stand
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Jokomisiada Hurtownia Zabawek
Rożnowa 77
32-020 Wieliczka
tel. 12 251 41 84
tel. kom. 517663060
e-mail: biuro@jokomisiada.pl
www.jokomisiada.pl
Jokomisiada specjalizuje się w imporcie i dystrybucji zabawek, artykułów sportowych i ogrodowych przeznaczonych dla dzieci takich jak: trampoliny, baseny, samochodziki na akumulator, rowerki.
Nasza firma dba o to, aby sprowadzane przez nas produkty były najwyższej
jakości w przystępnych cenach. Posiadamy licznych odbiorców hurtowych na terenie całej Polski oraz zagranicą. Zajmujemy się zaopatrywaniem sklepów i hurtowni
oraz szkół i przedszkoli. Prowadzimy również sprzedaż detaliczną.
Jokomisiada specializes in the import and distribution of toys, sporting and garden goods for children such as trampolines, swimming pools, ride on toys and bikes.
Our company ensures that the products imported by us have the highest quality
and good prices. We have many Polish and abroad wholesale customers. We are supplying retail shops, wholesale businesses, schools and kindergartens. We also sell retail
our products.
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Junama
P.P.H. TAKO
Grzegorz Trylski
ul. Jagiellońska 77/79
42-229 Częstochowa
tel. +48 34 371 12 70
e-mail: info@junama.com
www.junama.com
Junama to ekskluzywna marka wózków dziecięcych. Zainspirowani kamieniami szlachetnymi stworzyliśmy diamentową linię wózków dziecięcych. Co nas
wyróżnia? Niezawodność w każdym terenie, unikatowy design, nowoczesne rozwiązania technologiczne zapewniające bezpieczeństwo i komfort twojego dziecka
na najwyższym poziomie. Junama to synonim wózków wykonanych z miłości do
dzieci.
Odwiedź nasze stoisko na targach Kid’s Time i poznaj naszą ofertę.

#kaloszepoprosze
Firma Produkcyjna Aleksandra – Kabat Maćkowiak
Osiedle Cechowe 17
64-840 Budzyń
tel. 505 500 422
e-mail: sprzedaz@a-a.pl
www.kaloszepoprosze.pl
Zastanawialiście się kiedyś ile pasji i zaangażowania potrafi mieć człowiek, który kocha swoją pracę?
I oto jesteśmy My, Team #kaloszepoprosze.
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Młodzi, kreatywni ludzie, którzy pewnego popołudnia postanowili zrewolucjonizować rynek kaloszy. Samą nazwę marki wymyślił nasz Brand Menager.
Proces wprowadzenia tak cudownego produktu od samego początku kosztował nas bardzo dużo pracy. Codzienne burze mózgów doprowadziły nas do właśnie
tego momentu. Pasja i zaangażowanie, którym się kierujemy stworzyły piękny polski produkt, który powinien znaleźć się w garderobie każdego dziecka.
#kaloszepoprosze to mała rodzinna firma z Wielkopolski. Nasz team tworzą ludzi ambitni, kreatywni i bardzo różni pod względem charakteru. Każdy z nas wnosi
mnóstwo pomysłów do każdego projektu, stąd tak szybki rozwój firmy. Staramy się
przez cały czas podążać za nowymi trendami i wcielać je w życie, wnosząc powiew
świeżości do każdego z projektów.
Pierwszą myślą, która była dla nas najważniejsza, to wprowadzenie kaloszy,
które wykonane będą z najlepszych, wysokogatunkowych materiałów, ale przede
wszystkim polskich. Stawiamy wysoko poprzeczkę dobierając wyselekcjonowane
produkty do naszych kaloszy. Bezpieczne surowce, polar, szwalnie, wkładki, każdy
nawet najmniejszy dodatek do naszych kaloszy pochodzi od polskich firm, które
tak jak my stawiają na bezpieczeństwo i jakość oferowanych produktów.
Kalosze od #kaloszepoprosze stworzone zostały przez ludzi, którzy przed przyjściem do pracy zakładają pasję, charakter i zaangażowanie, stąd produkt niebanalny, nie nudny ale zaskakujący, ciekawy, pasujący na pogodę i niepogodę, na słońce
i deszcz.
Dziękujemy, że jesteście z Nami!
Team #kaloszepoprosze
Have you ever wondered how just much passion and devotion can a person have
when they love their job?
Here we are, #welliesplease Team.
Young, creative people who one afternoon decided to revolutionize the wellies
market. The name of our company was then created by our Brand Manager.
The process of launching such a wonderful product cost us a lot of work from the
very beginning. Daily brainstorming sessions lead us here, to this very moment. Our
passion and devotion we’re driven by made a beautiful Polish product that we believe
should make its way into every child’s wardrobe.
#welliesplease is a small family business from Greater Poland. Our team is comprised of ambitious, creative people of varied personalities. Every single one of us contributes many fresh ideas into our projects, which is why we’re developing this fast.
We’re aiming at keeping up with new trends and introducing them as a breath of fresh
air into our projects.
The first and most important idea we had was to launch wellies made of best of
the best, high quality materials, above all, Polish made. We’re setting the standards
high, choosing meticulously selected semiproducts to make our wellies. Nonhazardous
materials, fleece, secure sewing rooms, insoles, every smallest accessory to our wellies
- it all comes from Polish companies, placing importance on safety and quality of the
products in their offer, just like us.
#welliesplease were made by people defined in their job by passion, character and
involvement, resulting in the unordinary product, non-mundane but surprising, interesting, perfect for any kind of weather, both for sunny and rainy days.
Thank You for being with us!
#welliesplease Team
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Kapitan Nauka
ul. Belgijska 11
02-511 Warszawa
tel. +48 22 853 11 38
e-mail: edgard@edgard.com.pl
www.KapitanNauka.pl
Marka Kapitan Nauka została założona w 2012 roku. Składają się na nią edukacyjne publikacje wspierające rozwój młodszych i starszych dzieci poprzez twórczą zabawę. Wśród gier, puzzli, zagadek, łamigłówek, quizów i kart obrazkowych
z serii Kapitan Nauka na szcz ególną uwagę zasługują materiały do nauki języków
obcych dla dzieci. Do współpracy przy tworzeniu wszystkich publikacji zapraszani są doświadczeni specjaliści: pedagodzy i psycholodzy, którzy tworzą przyjazne
w formie, merytoryczne i wciągające treści. Wszystkie tytuły z logo Kapitana Nauki
cechuje ciekawe wzornictwo, wysoka jakość wykonania, dbałość o detale oraz staranne przygotowanie metodyczne. Kapitan Nauka to w 100% produkt polski – od
koncepcji po druk.

B-22

Ryszard Florczak PPHU KARY Spółka z o.o.
ul. Sasanek 65 B
91-490 Łódź
tel./fax +48 42 616 85 70
tel. +48 601 879 375
e-mail: biuro@kary-tkaniny.pl
www.kary-tkaniny.pl
Kary to firma z bogatym doświadczeniem i tradycjami w branży tekstylnej. Oferujemy Państwu tkaniny pościelowe najwyższej jakości. Naszą domeną są tkaniny
bawełniane. Specjalizujemy się w ich produkcji i sprzedaży.
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W naszej ofercie znajdą Państwo muślin bawełniany gładki i kreszowany tkaniny surowe, szeroki wachlarz kolorów tkanin jednobarwnych oraz bogaty wzór
tkanin drukowanych. Posiadając własną szwalnię świadczymy usługę szycia pościeli oraz innych produktów dziecięcych na konkretne zamówienie. Jesteśmy do
Państwa dyspozycji.
Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Stoisko / Stand

Kary is company with extensive experience and traditions in the textile industry. We
offer the highest quality bedding fabrics. Cotton fabrics are our domain. We specialize
in their production and sale.
In our offer you will find smooth and creased cotton muslin, raw fabrics, a wide
range of colors for single-colored fbrics and a wide selection of printed fabrics.
Having our own sewing room, we provide bedding and other children’s products
sewing service for a specific order. We are at your disposal.
We cordially invite you to cooperation.

I-39

Kathay-Haster
ul. Lutycka 3
60-415 Poznań,
tel. 618498330.
e-mail: office@kathay.com.pl
www.kathay.com.pl
Kathay-Haster od prawie 30 lat zajmuje się importem oraz sprzedażą zabawek
i artykułów rekreacyjnych. W naszej ofercie znajdą Państwo szeroki wybór zabawek
na czele z autami Rastar i artykułami firmy Bauerkraft. Należymy również do międzynarodowej rodziny firm bezpośrednio reprezentujących INTEX - największego
producenta nadmuchiwanych artykułów rekreacyjnych i sportowych na świecie.
Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska w hali I.
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KIDS INSPIRATIONS
Al. KEN 20A / 42
02-797 Warszawa
tel. +48 575 993 996
e-mail: sklep@kidsinspirations.pl
www.kidsinspirations.pl
Jesteśmy wyłącznym dystrybutorem na polskim rynku marek holenderskich.
Do naszego portfolio należą takie marki jak: bebe-jou – marka akcesoriów do higieny maluszków (wanienki, szczoteczki, termometry, tekstylia), Little Dutch - edukacyjne, drewniane zabawki oraz zabawki sensoryczne dla niemowląt, jak również
tekstylia, Tiamo – zabawki sensoryczne dla niemowląt, przytulanki, których głównym bohaterem jest króliczka Miffy oraz Lanco - naturalne gryzaki wykonywane
ręcznie z drzewa Hevea w hiszpańskiej Barcelonie.

B-28

Kidwell
Sady, ul. Za Motelem 1
62-080 Tarnowo Podgórne
tel. 797 974 387
e-mail: sklep@kidwell.eu
https://kidwell.eu/
Bycie rodzicem to wspaniałe doświadczenie, ale też olbrzymie wyzwanie.
Zespół marki Kidwell rozumie to i aby usprawnić życie rodzicom projektuje
i tworzy funkcjonalne produkty o nowoczesnym wyglądzie.
Nasze artykuły kreujemy z wielką przyjemnością, zwracając szczególną uwagę
na ich jakość, design, bezpieczeństwo oraz komfort użytkowania.
Oferta produktów Kidwell obejmuje 7 kategorii: rowerki, wózki dziecięce, foteliki samochodowe, bujaczki, krzesełka do karmienia, nosidełka oraz maty edukacyjne.
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APPROVED BY CHILDREN - oznacza, że nasze artykuły zostały nie tylko przetestowane przez rodziców i ich pociechy, znaczy to, że uzyskały pełną aprobatę
najistotniejszego i najsurowszego użytkownika! - Nasze produkty POKOCHAŁY
I ZAAKCEPTOWAŁY DZIECI!
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KİMPEKS TEXTILE SANAYII VE TİCARET A.Ş.
www.kimpeks.com.tr
Kimpeks Textile A.Ş. has established 1969 in Denizli / TURKEY till now. Kimpeks
Tekstile A.Ş. has been producing and making export high quality baby items for many
years .Our main products are ; baby bathrobes,hooded towels, ponchos, baby bibs,
blankets ,pillows, bed linens, puppets ,muslin fabric types , etc..We also making export
for towels and bathrobes for hotels .All items have OEKO-TEX Certificate, GOTS certificate , STEP BY certificate and BSCI Audit.
We believe in the power of team spirit, common energy and communication.In
short, we, the Kimpeks family; HAPPY EMPLOYEES; WE DO QUALITY PRODUCTION,
GOOD SERVICE, HONEST TRADING ”.
With our respect!
KİMPEKS TEXTILE FAMILY

G-24

Kinderkraft
ul. Tatrzańska 1/5, 60-413 Poznań
www.kinderkraft.com
Kinderkraft to marka, której misją jest ułatwianie rodzicom i dzieciom wspólnego odkrywania świata, dostarczając produkty, które łączą innowacyjne rozwiązania
i najlepszą jakość. Tworzymy z pasją, a nasze produkty są zawsze „EASY” – dostępne
dla każdego dzięki prostej obsłudze, atrakcyjnej cenie i szybkiej dostawie, „MOBILE”
– umożliwiają wspólne podróżowanie i odkrywanie świata, dzięki czemu zawsze
możecie być razem oraz „SMART” – łączą najlepsze funkcje, wysoką jakość i nowoczesny design. Bezpieczeństwo dzieci stanowi dla nas priorytet, dlatego nasze
produkty spełniają wszystkie międzynarodowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa. Dla nas liczy się każdy szczegół, a dzieci inspirują nas jako źródło niewyczerpanej pomysłowości i determinacji do odkrywania nowych możliwości.
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Kinderkraft is a brand whose mission is to help parents and children discover the
world together, providing products that combine innovative solutions and best quality.
We create with passion, and our products are always “EASY” − are available to anyone
through ease of use, attractive price and prompt delivery, “MOBILE” − enable users to
share travelling and exploring the world, so you can always be together, and “SMART”
− they combine the best features, high quality and modern design. Children’s safety is
our priority, which is why our products meet all international safety requirements. We
take care of every detail, and children inspire us as a source of inexhaustible ingenuity
and determination to explore new opportunities.

Stoisko / Stand

Die Mission von Kinderkraft ist, den Eltern und Kindern es zu erleichtern, die Welt zu
entdecken, indem wir Produkte bieten, welche innovative Lösungen und beste Qualität
verbinden. Wir schaffen mit Leidenschaft und unsere Produkte sind immer „EASY” – für
jedermann erhältlich dank der einfachen Bedienung, des attraktiven Preises und der
schnellen Lieferung. „MOBILE” erlauben Ihnen, gemeinsam zu reisen und die Welt zu
entdecken. Dank dessen können Sie immer zusammen sein. „SMART” verbinden beste Funktionalität, hohe Qualität und modernes Design. Die Sicherheit der Kinder ist
uns eine Priorität, daher erfüllen unsere Produkte alle internationalen Sicherheitsanforderungen. Für uns zählt jede Einzelheit, und Kinder inspirieren uns als Quelle eines
unerschöpflichen Einfallsreichtums und der Entschlossenheit, neue Möglichkeiten zu
entdecken.

mobysystem

F-3

KKS Jakub Sadowski Sp.J.
ul. Łowicka 51/23A
02-535 Warszawa
Nasza firma powstała z myślą, aby dostarczać klientom dobrej jakości produkty. Rozwijamy się na kilku polach, od branży niemowlęcej, zabawkarskiej poprzez
sportową. Posiadamy kilka własnych marek.
Pierwszą z nich to Hypermotion, gdzie oferujemy najwyższej klasy sprzęt
outdoorowy, przeznaczony głównie do rekreacji na świeżym powietrzu.
Kolejną marką jest Moby System, która powstała z myślą o wymagających rodzicach, ceniących sobie komfort. Oferujemy pełni bezpieczne produkty takie jak:
krzesełka do karmienia, wózki dziecięce, maty edukacyjne.
Trzecią marką jest Mamabrum, która została skierowana dla dzieci od 3 roku
życia. W naszej ofercie posiadamy wysokiej jakości drewniane zabawki.
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KLUPŚ
Poznańska 162
63-800 Gostyń
tel. +48 65 572 02 43
tel. +48 65 572 38 11
e-mail: sprzedaz@klups.pl
klups.pl
KLUPS CHILDREN’S FURNITURE offers a wide range of cribs, chairs, and furniture sets, all made from high-quality pine or MDF. 40 years of experience in providing our customers with safe and certified products have let our brand be well-known and respected not only in Poland but also across whole Europe.
KLUPŚ MEBLE DZIECIĘCE oferuje szeroką gamę łóżeczek, krzesełek oraz zestawów meblowych wykonanych z wysokiej jakości sosny oraz MDF. Doświadczenie zdobyte na przestrzeni 40 lat umożliwiło nam dostarczenie bezpiecznych i certyfikowanych
produktów uznanych w Polsce, jak i w całej Europie.

E29

KneeGuardKids
PODNÓŻEK DO FOTELIKÓW SAMOCHODOWYCH
Wyłączny dystrybutor Tradespot Sp. z o.o.
tel. +48 728 972 202
e-mail: b2b@tradespot.pl, www.kneeguardkids.pl
Podnóżek do fotelików samochodowych KneeGuardKids w innowacyjny
sposób wspiera nogi i kolana małych pasażerów siedzących przodem do kierunku
jazdy. Podnóżek uzupełnia fotelik samochodowy zapewniając dziecięcym stopom
pewny punkt podparcia od 2 do 9 roku życia. Skutecznie redukuje napięcie mięśni
kończyn dolnych, zarówno podczas krótkich, jak i długich podróży. Jest niezastąpiony przy codziennym poruszaniu się z dziećmi po mieście, często w korkach. Podnóżek pomaga dzieciom utrzymać prawidłową i bezpieczną pozycję ciała w trakcie
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jazdy, co jest niezwykle ważne w razie wypadku. Dzięki niemu dzieci wreszcie podróżują komfortowo i radośnie jak dorośli, którzy dosięgają nogami do podłogi.
• podnóżek chroni dzieci przed problemami związanymi z krążeniem krwi
i drętwieniem nóg
• pomaga dzieciom utrzymać prawidłową i wygodną pozycję siedzącą
w foteliku
• redukuje napięcie mięśni w nogach i odciąża stawy
• zwiększa komfort jazdy
• optymalnie chroni nogi i kolana w przypadku gwałtownego hamowania
lub wypadku
Podnóżek KneeGuardKids jest produktem wysokiej jakości, estetycznie i kompaktowo zapakowanym w pudełku kartonowym (wymiary opakowania: 38 cm x 23
cm x 10 cm, waga 1,6 kg). Jako akcesorium do fotelików samochodowych doskonale uzupełnia portfolio oferty sklepu.
Mówimy STOP luźno zwisającym nogom dzieci w aucie!
Zapewniamy dzieciom komfort podróży jakiego nigdy wcześniej nie znały.
The Car Seat Footrest, KneeGuardKids protects child’s knees from the force of
gravity pulling their dangling legs. KneeGuardKids provides comfort and stability and
removes pain, discomfort, and numbness, as it keeps the blood circulation flowing freely within your child’s legs by relieving unnecessary pressure from the seat belt.
The Car Seat Footrest, KneeGuardKids, is necessary for children who:
• Kick the front seat
• Sit cross-legged
• Put their legs on the armrest
• Cry and throw a tantrum
• Say their legs are hurt
WE ARE LOOKING FOR DISTRIBUTORS WORDWIDE
Підніжка до автокрісла, KneeGuardKids забезпечує захист від дії сили
тяжіння на дитячі коліна звисаючих ніг. KneeGuardKids забезпечує комфорт,
стабільність та усуває біль, незручності, оніміння, так як сприяє вільному
кровообігу в ногах вашої дитини і усуває непотрібний тиск від ременю безпеки.
Підніжка є необхідною для дітей які:
• б’ють сидіння попереду;
• сидять з перехрещеними ногами;
• закидають ноги на підлокітник;
• плачуть та влаштовують істерику;
• жаліються на біль у ногах.
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KOKO CARDBOARDS
KOKO Carboards
ul. Strumykowa 50
62-081 Przeźmierowo
POLAND
tel. +48 507 092 916
www.kokocardboards.com
www.instagram.com/koko_crdboards
KOKO CARDBOARDS to Przyjazny środowisku dizajn - meble, zabawki i zestawy
DIY, a wszystko to, wyprodukowane z tektury!
Nasza marka dedykowana jest dzieciom i rodzicom „unplugged”, którzy kochają naszą planetę!
Produkty KOKO Cardboards wniosą w Waszą codzienność mnóstwo zabawy
i kreatywnych przygód.
To z pewnością oferta dla tych, którzy ponad wszystko cenią sobie jakościowy,
wspólny czas spędzony z całą rodziną.
Nasza firma łączy tradycyjną manufakturę ręczną, z nowoczesnymi maszynami.
Używamy starannie wyselekcjonowanych materiałów, aby nasze produkty były jednocześnie praktyczne i piękne.
Misją naszej firmy jest produkcja w zgodzie ze środowiskiem, dlatego zdecydowana większość naszych materiałów, pochodzi z recyklingu.
Bądź świadomym konsumentem. Szanuj naszą planetę. Wybieraj produkty,
które nie szkodzą środowisku.
Ecofriendly design - furnitures, toys and DIY sets. All made out of cardboards. Dedicated to kids and parents unplugged who loves our planet!Our products will provide
you a lot of fun and creative adventure into your everyday life!
This is for those, who love crazy and quality time with all the family.
We combine traditional hand-made manufacture with usage of very modern, specialized machines. We select materials for our products very carefully as we want them
to be at the same time useful and beautiful.
As our company’s mission is to care for the environment, most of our material
comes from recycling. Be an aware consumer. Respect our planet. Choose products that
do not adversely affect the environment.
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PPHU KOLMAX Marek Kolcz
Bielice 21
13-330 Krotoszyny
tel. 56 472 12 65
e-mail: kolmax@kolmax-kolcz.pl
www.kolmax-kolcz.pl
Polski producent obuwia EVA i PVC z wysokiej jakości, bezpiecznych europejskich materiałów. Szeroki asortyment produktów dla dzieci, kobiet i mężczyzn - kalosze, chodaki, klapki.

A-11

Kolorowe Baloniki Sp. z o.o.
ul. Szkolna 5,
05-805 Kanie
tel. +48 22 299 34 14, +48 505 613 300
e-mail: kontakt@kolorowebaloniki.pl
www.b2b.kolorowebaloniki.pl
Wyłączny dystrybutor marki Ooly oraz producent Zwariowanego Namiotu.
Jeśli prowadzisz sklep, hurtownię i chcesz wprowadzić dystrybuowane przez
nas produkty do swojej oferty, zapraszamy na stronę przeznaczoną specjalnie do
współpracy biznesowej: b2b.kolorowebaloniki.pl
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Krajan sc Siwek Ciepierska
ul. I Brygady Pancernej WP 88
84-200 Wejherowo
tel. 58 736 16 17
tel. kom. 604 933 153
www.fajnytowar.pl
Na rynku polskim jesteśmy od 2010 roku. Naszym sztandarowym asortymentem są foteliki samochodowe oraz wózki spacerowe produkowane pod naszą własną marką SUMMER BABY.
Ze względu na to , że naszymi głównymi użytkownikami są dzieci kładziemy
nacisk na ich bezpieczeństwo i wygodę.
Nasze foteliki wyposażone są w systemy isofix oraz SPS oraz posiadają certyfikaty bezpieczeństwa.
Współpracujemy tylko ze sprawdzonymi producentami , którzy dbają o szczegóły w trakcie procesu produkcji.
Jesteśmy otwarci zarówno na odbiorców detalicznych jak i hurtowych.
Nasze towary są również sprzedawane poza granicami naszego kraju.
Zapraszamy do współpracy i gwarantujemy pełen serwis reklamacyjny.
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F-8

KUNERT sp. z o.o. sp. k.
42-125 Borowianka
ul. Tartakowa 127
tel. 0048 662565934
Rodzinna tradycja oraz zaangażowanie, konsekwencja w dbałość o wygląd,
misja jaką jest ciągły rozwój idący w stronę wygody oraz bezpieczeństwa sprawiły,
że firma Kunert posiada coraz lepszą pozycję na rynku. Dbając o jakość nie zapominamy o bezpieczeństwie oraz funkcjonalności, a mnogość naszych produktów
sprawiają, iż każdy wybierze coś do swoich potrzeb.
Family tradition and commitment, consistency in taking care about the look, the
mission of continuous development towards comfort and safety have made Kunert
company has an increasingly better position on the market. Caring for quality, we do
not forget about safety and functionality, and the number of our products will make
everyone be able to choose product meeting their needs.

Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska
(nr AB 910) Instytut KOMAG
44-101 Gliwice, ul. Pszczyńska 37
tel. 32 2374 665, fax: 32 2310 843
http://komag.eu/badania/laboratorium-srodowiska/zabawki
Akredytowane Laboratorium KOMAG, jednostki notyfikowanej w UE nr 1456,
wykonuje badania bezpieczeństwa zabawek na zgodność z wymaganiami norm
zharmonizowanych z Dyrektywą 2009/48/WE Toy Safety Directive. W tym zakresie
oferuje badania właściwości fizycznych, chemicznych, elektrycznych oraz palności,
realizowane wg PN-EN 71, PN-EN 62115. Zakres badań obejmuje również oznaczenia substancji niebezpiecznych w wyrobach dla dzieci, zgodnie z wymaganiami REACH, RoHS, CLP. Ponadto, Laboratorium wykonuje badania bezpieczeństwa
wózków, nosidełek, chodzików, wysokich krzesełek, smoczków, sprzętu do picia
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i karmienia, leżaczków, przewijaków, barierek bezpieczeństwa, kojców oraz łóżeczek dziecięcych. Akredytacja obejmuje również badania wyposażenia placów zabaw wg PN-EN 1176 i 1177.

Stoisko / Stand

KOMAG Accredited Laboratory, Notified Body No. 1456, carries out tests of toys’
safety for conformity with the requirements of the standards harmonized with
2009/48/EC Toy Safety Directive. In this range, the Laboratory offers tests of physical,
chemical and electrical properties as well as tests of flammability performed according to PN-EN 71 and PN-EN 62115 Standards. The tests also include determination of
hazardous substances in the products intended for children, according to REACH, RoHS
and CLP requirements. Moreover, the Laboratory conducts safety tests of prams, baby
carriers, walking frames, high chairs soothers, utensils for drinking and feeding, baby
chaise lounges, changing units, safety barriers and playpens as well as cots. The accreditation also includes tests of playground equipment according to PN-EN 1176 and
PN-EN 1177 Standards.

D-26

P.P.H. LAFEL S.C.
51-354 WROCŁAW
ul. Inflancka 4
POLSKA
tel. +48605999938
fax 49717927701
e-mail: info@lafel.com
e-mail: irek@lafel.com
www.lafel.com
Lafel Polska to firma szyjąca odzież i buty dla dzieci od 0-24 miesięcy.
Jesteśmy firmą rodzinną założoną w 1990 roku we Wrocławiu.
Od początku jej powstania zajmujemy się produkcją konfekcji dla niemowląt.
Jakość najważniejsza!
Mając na uwadze zdrowie i komfort najmłodszych dzieci, nasze wyroby produkowane są z materiałów pochodzących od najlepszych polskich producentów.
Badania laboratoryjne oraz certyfikaty jakości „Bezpieczny dla dziecka”
oraz „Oeko-Tex Standard 100” -”Tekstylia Godne Zaufania” zbadane na substancje szkodliwe to priorytet w doborze materiałów wykorzystywanych do naszej
produkcji.
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I-31

Lagodka
Facebook i Instagram swiatp.pl
Reklama:
tel. 697 932 009
e-mail: iza@lagodkapresse.pl
Wydawca czasopism dla rodziców „Świat Przedszkolaka” oraz „Świat Pierwszoklasisty”
Gazety dostępne:
• bezpłatnie w placówkach na terenie całej Polski
• bez ograniczeń w formie elektronicznej na naszej stronie www.swiatp.pl
• wszystkie Empiki w Polsce za 4.99

D-88

Lamillou
02-997 Warszawa
ul. Ruczaj 89
tel. +48 601 596 901
e-mail: bok@lamillou.com
Jesteśmy marzycielami kreującymi rzeczywistość. Każdego dnia staramy się
o to aby dzieciństwo każdego malucha było jak najbardziej magiczne i radosne!
Kreujemy, malujemy, bawimy się wzorami, kolorami i dodatkami. Staramy się,
Wśród naszych produktów znajdzie się coś dla każdego – miłośników klasyki, awangardy i dla tych, którzy zwariowaliby bez odrobiny szaleństwa ;)
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D-35

LaVashka
Rondo ONZ 1 P.12
00-124 Warszawa
tel. 690 000 082
e-mail: biuro@lavashka.com
LaVashka to polska firma z siedzibą w Warszawie. Powstała z myślą o księżniczkach, małych i dużych.
Jesteśmy firmą działającą w branży odzieżowej. Zajmujemy się produkcją
i dystrybucją ekskluzywnych szyfonowych spódniczek dla dziewczynek. Do naszej
oferty dołączyły również akcesoria do włosów w postaci spinek i opasek oraz eleganckie nauszniki wykonane z wysokiej jakości materiałów. Planujemy poszerzać
asortyment tak, aby stworzyć całe kolekcje. Pragniemy, aby każda dziewczynka
w naszych produktach czuła się wyjątkowo, modnie i stylowo.
Nasze motto to „Bo codziennie chcę być księżniczką”.

A-88

Leker Sp. z o.o Sp.k.
Wolska 34
05-650 Chynów
tel. 22 100 40 86
e-mail: leker@leker.pl
www.leker.pl
Firma Leker.pl jest europejskim dystrybutorem zajmującym się hurtową sprzedażą zabawek od 2001 roku. Głównym celem działalności jest poszukiwanie oraz
oferowanie zabawek wspierających dziecko na każdym etapie jego rozwoju. Kilkudziesięciu dostawców dostarcza nam szeroki wybór zabawek ogrodowych, kreatywnych oraz pojazdów takich marek jak: Viga, Smoby, Little Tikes, Rolly Toys, Mga,
Step 2, Berg, Big, Kidkraft, Klein, Kettler, Crayola.
W Polsce jesteśmy wyłącznym dystrybutorem produktów Masterkidz, Classic World, Feber, Injusa.
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Dlaczego MY?
Wyróżnia nas:
• wysoka jakość oferowanych produktów,
• konkurencyjne ceny,
• nowoczesne rozwiązania logistyczne umożliwiające szybką realizację zamówień,
• możliwość współpracy w modelu dropshipping,
• profesjonalna platforma b2b dla klientów,
• plik XML,
• duża dostępność towaru,
• szerokie wsparcie marketingowe dla sprzedawców internetowych,
• pierwszeństwo w pokazywaniu nowości na rynku,
• szeroka i profesjonalna oferta dla instytucji edukacyjnych.
Jeśli szukasz:
• solidnego partnera,
• stałej dostępności asortymentu,
• wsparcia w wyborze oferty.
Zapraszamy na stoisko A-88.
The Leker.pl is a European distributor dealing in the wholesale toys market since
2001. Our main focus of the operation is discovering and delivering toys that support
children at every stage if their development. Dozens of suppliers work with us, providing a wide selection of garden and creative toys as well as different types of vehicles and
ride-ons. We work with reputable brands like: Viga, Smoby, Little Tikes, Rolly Toys, Mga,
Step 2, Berg, Big, Kidkraft, Klein, Kettler, Crayola.
In Poland, we are an exclusive distributor of Masterkidz, Classic World, Feber,
Injus.
Why us?
We are distinguished by:
• high quality of offered products,
• competitive prices,
• modern logistics solutions enabling fast order processing,
• possibility of working in the dropshipping model,
• professional b2b platform for customers,
• XML file integrate whit your ecommerce,
• high availability of goods,
• extensive marketing support for online sellers,
• priority in delivering new products on the markets,
•
wide and professional offer for educational institutions.
If you are looking for:
• a reliable partner,
• continuous availability of the assortment,
• professional support in the selectiing first products.
We invite you to stand A-88.
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G-10

LIONELO
Brandline Group Sp. z o.o.
ul. A. Kręglewskiego 1
61-248 Poznań
Lionelo to marka stworzona z pasją i dbałością o dobro najmłodszych, należąca
do grupy BrandLine Group, której główne siedziby mieszczą się w Polsce i Holandii.
Naszą misją jest dostarczanie bezpiecznych, komfortowych oraz modnie zaprojektowanych produktów dla niemowląt i dzieci. Sprzedaż prowadzimy głównie na terenie Europy, ale także na innych kontynentach. Oferta Lionelo składa się z 6 głównych kategorii (m.in. wózki dziecięce, bujaczki, łóżeczka czy foteliki samochodowe)
oraz 2 submarek: Lionelo Education (artykuły edukacyjne) i Lionelo Care (artykuły
wspomagające opiekę nad maluszkiem).
Lionelo is a brand designed with passion and care for the welfare of the youngest
users. It is a part of the BrandLine Group with its headquarters in Poland and the Netherlands. The mission of the company is to provide safe, comfortable and fashionable
products for infants and children. Lionelo sells its goods mainly in European countries,
but also on other contintents. Our offer consists of 6 main product categories (i.e. strollers, baby rockers, bouncers, beds and car seats) and 2 sub-brands: Lionelo Education
(educational products) and Care (care supporting products).

B-19

PPHU LM MONIKA HENDZEL
ul. Wł. Jeszke 9/9
62-080 Tarnowo Podgórne
Witaj w świecie LaMere gdzie każdy detal ma znaczenie.
LaMere to młoda, dynamiczna marka z Polski, która powstała z miłości do klasycznych prostych form, wysokiej jakości certyfikowanych materiałów oraz najwyższej jakości odszycia.
Welcome to the LaMere where every details matters!
The LaMere is a very young brand from Poland which was created based on love to
classic form, high quality fabrics with certyficate and finest sewing skills.
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D-22

Looks by Luks
Haffnera 42
81-708 Sopot
Polska
tel. 511 415 910
e-mail: wholesale@looks-by-luks.pl
Przepiękne, ręcznie wykonane turbany i opaski w szerokiej gamie kolorów są
szyte ręcznie w Polsce z tkanin ekologicznych i pozyskiwanych w zgodzie z etyką.
Turbany dla dzieci przykuwają uwagę swoim awangardowym designem, a jednocześnie ich krój rozwiązuje problem zsuwania się nakryć głowy na oczy. Pełnią nie
tylko funkcję ozdobną, ale również gwarantują ochronę przed słońcem, zimnem
i wiatrem. Dostępne także opaski dla kobiet, idealne do stylizacji mama-córka.
Marka jest zaangażowana we wsparcie Stowarzyszenia Niebieski Motyl i The Ocean
Cleanup.

E-24

Lovely Dreams Sp. z o.o. Sp.k.
Makowiska 20
86-050 Solec Kujawski
Polska
tel. +48 577 880 440
e-mail: biuro@lovelydreams.pl
Lovely Dreams to producent artykułów PREMIUM dla niemowląt oraz dzieci.
Tworzymy piękne, klasyczne, przemyślane w każdym detalu wyprawki do łóżeczek.
Lovely Dreams jako jedyna zajmuje się dbałością o sen dzieci w wieku przedszkolnym. Z myślą o komforcie snu dzieci powstały Tulisie- mięciutkie poduszko-przytulanki. Przytulankę wyróżniają grające kołysanki- skomponowane specjalnie dla
Tulisia. Kołysanki wyciszają dzieci, dbając o prawidłowy rozwój. Grającą poduszecz-
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posiada eko-termofor z pestkami wiśni.
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A-82

LUPO TOYS
LUPO TOYS SP. Z O.O.
ul. Jana Kazimierza 33A/12, 01-248 Warszawa
tel. +48 500 808 434
e-mail: info@lupotoys.com
LUPO TOYS to polska firma rodzinna z przeszło pięćdziesięcioletnim doświadczeniem w profesjonalnej obróbce drewna. Jest obecna na wielu międzynarodowych rynkach gdzie z sukcesami zabiega o zainteresowanie i uwagę dzieci,
a przede wszystkim o zaufanie ich rodziców. Wiele lat doświadczenia i obcowania
z naturą południowej Polski pozwoliło projektantom LUPO na stworzenie zabawek
estetycznych, funkcjonalnych i bliskich sercu każdego dziecka. Wszystkie produkty
dostępne w ofercie firmy spełniają rygorystyczne normy (EN71 i inne) w zakresie
bezpieczeństwa, a także posiadają znak CE.

Lupoline

Lupo Line logo

NAZWA PRODUKTU

Lupo Line logo

NAZWA PRODUKTU

offset/flekso/roto/sito

DATA AKCEPTACJI

16 04 2014

• technika druku •

offset/flekso/roto/sito

DATA AKCEPTACJI

16 04 2014

• podłoże druku •

AKCEPTACJA

AKCEPTACJA
• marketing

CMYK

• kolorystyka
druku •

PANTONE
Orange 21 C

• commercial

PANTONE 877 C
lub srebrny HS

• marketing

• commercial

• lakierowanie •

• lakierowanie •

(jeśli zaznaczone)

(jeśli zaznaczone)
MATT

GLOSS

HIGH GLOSS

• legal

MATT

• rozmiar wykrojnika • brak

ul. Kilińskiego 228
93-124 Łódź
tel. +48 42 646-08-56
tel. kom. +48 609-117-787
e-mail: lupoline@lupoline.com.pl
www.lupoline.com.pl
agencja reklamowa

Lupo Line logo

NAZWA PRODUKTU
• technika druku •

D-18

agencja reklamowa

agencja reklamowa

• technika druku •
• podłoże druku •
• kolorystyka
druku •

offset/flekso/roto/sito

• legal

HIGH GLOSS

agencja reklamowa

Lupo Line logo

NAZWA PRODUKTU
DATA AKCEPTACJI

16 04 2014

• podłoże druku •

GLOSS

• rozmiar wykrojnika • brak

• technika druku •

offset/flekso/roto/sito

DATA AKCEPTACJI

16 04 2014

• podłoże druku •

AKCEPTACJA

AKCEPTACJA
• marketing

• kolorystyka
druku •

CMYK

• kolorystyka
druku •

• commercial

PANTONE
Orange 21 C

PANTONE 871 C
lub złoty HS

• marketing

• commercial

• lakierowanie •

• lakierowanie •

(jeśli zaznaczone)

(jeśli zaznaczone)

Lupoline - to polski producent bielizny damskiej z ponad 25 letnią tradycją.
Bielizna Lupoline z linii Beauty Mama przeznaczona jest dla kobiet w ciąży
oraz dla karmiących mam. W naszej ofercie znajdują sie: biustonosze usztywniane, miękkie i bezfiszbinowe, a także figi, koszulki nocne i szlafroki. Szeroki zakres
rozmiarów.
MATT

GLOSS

• rozmiar wykrojnika • brak

HIGH GLOSS

• legal

MATT

GLOSS

HIGH GLOSS

• legal

• rozmiar wykrojnika • brak
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Specjalne konstrukcje oraz wysokiej jakości surowce to niewątpliwe zalety naszej bielizny. Dzięki temu Bielizna Lupoline jest nie tylko komfortowa i praktyczna,
ale także elegancka i kobieca.
Oferujemy również kolekcje z linii: fashion, basic, body i bieliznę nocną.

Stoisko / Stand

Lupoline is a Polish manufacturer of women’s lingerie with over 25 years of tradition.
Lupoline’s underwear - Beauty Mama line is designed for pregnant women and
for nursing mothers. Our offers includes: padded bras, soft bras and wire free bras, as
well panties, nighties and maternity robes. Wide range of sizes.
Special constructions and high quality raw materials are undoubted advantages
of our underwear.
Lupoline’s underwear is not only comfortable and practical, but also elegant and
feminine.
We also offer collections from the lines: fashion, basic, body and nightwear.

E-2

Mjakmama.pl
Kontakt: marketing_online@grupazpr.pl, teamzdrowie@grupazpr.pl
Serwis internetowy o charakterze edukacyjnym, zawierający kompleksowe
informacje dotyczące ciąży, porodu, macierzyństwa i dzieci. Użytkownicy znajdą
w nim również wskazówki dotyczące przygotowań do ciąży, jej przebiegu, porodzie i połogu, a także porady dla mam dotyczące zdrowia, rozwoju i wychowania
dzieci oraz rodzicielstwa. Udostępnia praktyczne narzędzia: siatki centylowe, testy,
kalkulatory oraz kalendarze.

D-103

MAAKAO
Adres biura: Fortuny 31a, Warszawa
tel. 733 903 703
e-mail: biuro@maakao.pl
maakao. – dystrybutor marek ORIBEL oraz Studio ROOF
ORIBEL – marka z Singapuru, której produkty można opisać 3 słowami: piękno,
estetyka i oryginalność.
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Wiodącymi produktami są krzesełko do karmienia z f-cją leżaczka oraz wyjątkowe zabawki VertiPlay, które można wielokrotnie naklejać na płaskie powierzchnie. Nowością jest kulodrom MarbleRun, który zaciera granicę między grą a nauką.
Modułowa zabawka, która umożliwia tworzenie nieskończenie wielu torów dla kuleczki wg własnego pomysłu.
Studio ROOF – wyjątkowe, designerskie przedmioty, które mogą być zarówno
zabawką jak i elementem wystroju wnętrz. Wykonane z materiałów z recyclingu
i pomalowane farbami pochodzenia roślinnego.

Stoisko / Stand

maakao. – distrbutor of ORIBEL and Studio ROOF
ORIBEL – brand from Singapour. ORIBEL products combine beauty and original
ideas into one. Their offer includes: stylish Cocoon High Chair, that grows with a child,
VertiPlay wall toys with removable and reusable stickers and Marble Run that blurs the
line between playing and learning. Easily extendable and modular toy with no limit to
the length or complexity of the Marble Run!
Studio ROOF – poetic and colorful toys as well as objects to decorate the interiors.
All made of recycled cardboard and printed with vegetable inks.

A-41

Machine boy Toys
C Area Xiehe Industrial Park Fengxiang Street Chenghai Shantou Guangdong, China
Zip Code: 515800
Tel: +86-0754-8571055
Fax: +86-0754-85805755
Website: http://www.machineboytoys.com/Cn/
E-mail: cloudsgirl@linglefan.com
Contact Person: Grace
Position: Saleman
Product: Transformers and cat’t home set
Machine boy toys was founded in 2006. It has committed to develop and manufacture the most cutting-edge and high quality transformers toys. We have formed a
collection development ,design ,production and sales as one of the professional elite
transformer enterprises .On the basic of our professional and rich experience of the
product manufacture management .Our products have been exported to more than
100 countries across the world in Europe ,south east Asia and Russia and so on and get
the good reputation .We have established the long-term supply and demand relationships and cooperate with world famous enterprise like Wal-Mart, Carrefour, Lotus the
got the unanimous praise. The quality of all our products has the certification of EN71,
7P, 3C and so on. It has double quality testing before selling to customers to make sure
to offer the safe and high quality products to our customers.
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I-83

MACYSZYN - TOYS
POLAND
42-202 Częstochowa, ul. Lwowska 58
tel. 34 3620172
e-mail: biuro@macyszyn-toys.pl
www.macyszyn-toys.pl
Firma Macyszyn-TOYS powstała w 1983 roku. Od początku działalności zajmujemy się produkcją zabawek. W 1992 roku podjęliśmy się także dystrybucji zabawek
produkowanych w polskich fabrykach. Proponujemy Państwu zabawki bezpieczne
i w konkurencyjnych cenach. Nasze produkty eksportujemy do wielu państw.
Firma Macyszyn-TOYS jest działem marketingu i dystrybucji firmy MEJ-POL,
która specjalizuje się w produkcji klocków i innych zabawek edukacyjnych.
Zapraszamy do współpracy.

D-89

Makaszka s.c.
ul. Nakielska 221B, 85-352 Bydgoszcz
tel. +48 784 002 033
e-mail: hurt@makaszka.pl
Makaszka, to marka powstała z myślą o dzieciach. Wyróżniamy się niebanalnym wzornictwem, tworząc nowe kolekcje bawimy się kolorami, malujemy akwa-
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relą i staramy się kreować radosny świat.
Szyjemy tylko w Polsce z produkowanych specjalnie dla nas tkanin i jesteśmy
z tego dumni. Posiadamy swoją szwalnię i pracownię kaletniczą, gdzie pracuje
świetnie zgrany i doświadczony zespół. Dzięki temu mamy możliwość utrzymania
najlepszej jakości produktów, dbałości o detale i modyfikowania produkcji w razie
potrzeby, oraz pewność, że nigdy nie ma u nas braków w towarze.

Stoisko / Stand

Makaszka, brand created for children. We stand out with remarkable design, creating new collections we play with colors, we paint with watercolors and we try to create a joyful world.
“Made in Poland” sign on our label is something we are very proud of :) We have
our own tailor’s studio what enables us to control every single step of the production.
The key to our success is our professional and well-skilled team that can change any
idea into a final product. Thanks to that we are flexible and ready to introduce any
product modification and improvement when needed.

B-49

MakeWithLove Polska
MakeWithLove Polska
ul. Dereniowa 2/11
02-776 Warszawa
tel. +48 606299290
e-mail: maciek.respondek@gmail.com
www.makewithlove.pl
MakeWithLove Polska jest dystrybutorem super fajnych zabawek oraz wspaniałych artykułów dla dzieci i niemowląt. Kieruje nami piękne wzornictwo, najwyższa jakość, organiczne materiały i radość Milusińskich.
W naszej ofercie znajdziecie Państwo :
• LouLou Lollipop – kanadyjskie gryzaki i zawieszki silikonowe
• Wheely Bug – australijskie jeździki dla dzieci 12m+
• Nobodinoz – hiszpańska marka baby/kids/mom
• Ekobo –naczynia bambusowe
• Trixie Baby – belgijska marka baby/kids
• WayToPlay – tory gumowe dla samochodzików
• Candy Lab – samochodziki drewniane
• Jaq Jaq Bird – książeczki-kolorowanki wielokrotnego użytku
• AreaWare – amerykańskie zabawki drewniane
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MakeWithLove Polska is a distributor of super fun toys, great baby articles and interesting kid products. We are driven by beautiful design, high quality, organic materials, joy of newborns and children.
Our portfolio includes :
•
LouLou Lollipop –premium silicone teethers and pacifiers (Canada)
•
Wheely Bug – wooden ride-ons (Australia)
•
Nobodinoz – baby/kids/mom brand (Spain)
•
Ekobo – bamboo tableware (France)
•
Trixie Baby – baby/kids brand (Belgium)
•
WayToPlay – rubber racetrack/road for toy cars (Netherlands)
•
Candy Lab – wooden toy cars (USA)
•
Jaq Jaq Bird – reusable coloring books (USA)
•
AreaWare – design studio for wooden toys (USA)

Stoisko / Stand

D-116

MAKOMA
Producent Odzieży Dziecięcej i Niemowlęcej
87-801 WŁOCŁAWEK
ul. Dobrzyńska 73, Szpetal Górny
tel. +48 54 413 73 22
tel./fax +48 54 237 01 97
Przedstawiciel handlowy:
tel. +48 603 603 716
e-mail: makoma1@gazeta.pl
Firma Makoma od 25 lat zajmuje się szyciem ubranek dziecięcych i niemowlęcych
Dziś ubranka naszej firmy noszą dzieci w Polsce, Rosji, Czechach, na Litwie
i Łotwie, Hiszpanii i , Wielkiej Brytanii, Niemczech, Estonii, Grecji, Włoszech
i wielu innych krajach.
Choć czujemy się dojrzalsi, doskonale pamiętamy nasze początki – wyszukiwanie niezawodnych dostawców, wyposażanie szwalni w maszyny i urządzenia, prace
nad pierwszymi szablonami oraz budowanie dobrych relacji z odbiorcami.
Z roku na rok stawiamy coraz większy nacisk na jakość wyrobów, wzornictwo,
coraz lepszą obsługę naszych partnerów handlowych, pilnując równocześnie zachowania atrakcyjnej polityki cenowej. W celu sprostania coraz wyższym wymaganiom rynku inwestujemy w maszyny oraz podnosimy kwalifikacje załogi. Wszystkie
nasze działania są wyjściem naprzeciw oczekiwaniom klientów.
Deklarujemy chęć ciągłego rozwoju, planujemy poszerzać ofertę, która
ma nadążać za oczekiwaniami klientów i trendami w modzie oraz zobowiązujemy się do jak najlepszego układania relacji z naszymi partnerami.
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Makoma has been sewing baby clothes for 25 years.
Nowadays our clothes for children are worn in Poland,Germany, Russia , Czech Republic, Lithuania , Latvia, Spain and the UK.
Although we feel more experienced today , we remember well enough our beginnings – looking for reliable suppliers , equipping sewing machinery and equipment ,
works on the first template and building good relationships with our customers .
From year to year we put more and more emphasis on products’ quality , design,
and better service with our business partners. At the same time, we make sure of keeping an attractive prices policy. In order to face the increasingly sophisticated demands
of the market, we invest in machinery and improve the qualifications of the crew. All our
actions are output to complete the expectations of the customers.
We want all customers who buy our products never feel disappointed.
From our experience we know how important it is that clothes are not only pretty, but also comfortable , practical , and that they don’t change the appearance after
washing. Therefore, for the manufacture of our products we use the best Polish knit that
meet the required standards , has confirmatory certificates and certificates such as “
SAFE FOR CHILDREN .
Decorations of the clothes are screen printings , embroidery and as doing the underwear up we use reliable latches.
We declare willingness to continuous development. We plan to extend the offer
which will be always able to keep pace with customers’ expectations and trends in
fashion. We are also committed to take care of the best relationships with our partners.

Stoisko / Stand

B-77

„Maksik Sp. z o.o.
ul. Zagórska 159, 42-600 Tarnowskie Góry
tel. +48 882 911 709
www.maksik.pl
Naszą specjalnością jest uszczęśliwianie dzieci. Jesteśmy polskim importerem
zabawek i przedstawicielem m.in. marek TECHNOK i OKTO. Prowadzimy sprzedaż
hurtową oraz detaliczną. Wszystkie produkty są przez nas starannie wybierane,
dzięki czemu oferujemy ich wysoką jakość w najlepszej cenie, spełniając przy tym
wymagania europejskich norm bezpieczeństwa.
W naszej ofercie znajduje się ponad 2000 produktów: zestawy kuchenne, lalki,
pojazdy, broń, interaktywne, do kąpieli oraz wiele innych.
Nasi klienci są zadowoleni na 1000%. Serdecznie zapraszamy. Dla stałych klientów oferujemy atrakcyjne rabaty.”
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B-16

Malomi Kids Agata Dettlaﬀ
ul. Kosynierów 112 B13
84-230 Rumia
tel. 660 492 010
Chciałybyśmy opowiedzieć Wam o MALOMI Kids.
Jesteśmy dwoma mamami, które postawiły na spełnienie swojego marzenia stworzenie od podstaw własnej marki dla maluszków.
MALOMI to przede wszystkim tekstylia dla maluszków tj. pościele z wypełnieniem, ręczniki, koce, poduszki, ale także personalizowane maty do zdjęć i zabawki.
Wyróżniają nas na pewno autorskie wzory, materiały wysokiej jakości oraz dbałość
o staranne wykonanie. W swoją pracę angażujemy się bez reszty.
We would like to tell you more about MALOMI Kids.
We are two moms who decided to follow their dream – we wanted to create our
own brand that design products for kids from scratch.
MALOMI designs soft goods for toddlers, such as filled beddings, towels, blankets,
pillows, personalized playmats, and toys. Our own distinctive designs, high quality materials, and careful craftsmanship really make us unique. We are fully engaged in our
work.

B-33

Z.P.H. Małgosia
ul. Skrzydlata 4
26-600 Radom
http://www.malgosia.net.pl/
https://www.facebook.com/zphmalgosia
Firma Małgosia istnieje na rynku od 1991 roku. Niespełna trzydziestoletnie doświadczenie w branży odzieżowej umożliwiło nam zdobycie silnej i ugruntowanej
pozycji. Nasze ubranka można kupić w całej Polsce a także Czechach, Rosji, Słowa-
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cji, Niemczech, na Litwie, Łotwie i wielu innych europejskich krajach. Produkujemy
odzież i bieliznę dla dzieci i niemowląt w wieku od 0 do 5 lat. Wieloletnie doświadczenie pozwoliło nam na wyselekcjonowanie najlepszego asortymentu w atrakcyjnych cenach. Do naszej produkcji stosujemy wysokiej jakości dzianiny polskich
producentów posiadające atesty oraz certyfikaty „Bezpieczne dla dziecka”.

Stoisko / Stand

D-84

Mama’s Feet
ul. Rakoniewicka 10, 60-111 Poznań
tel. +48 509396457
e-mail: wspolpraca@mamasfeet.pl
www.mamasfeet.pl
Mama’s Feet - to marka tworzona z pasją i miłością do podkolanówek, skarpetek i rajstopek dziecięcych, lecz nie tylko! To także marka oferująca produkty dla
Mam, Cioć i Babć. Nasze produkty projektujemy tak, aby zapewniały komfort podczas zabawy zarówno dzieciom jak i dorosłym, a ich zabawny design nie pozwala
wkraść się nudzie!
Mama’s Feet – is a brand created with passion and love for beautiful socks, knee
socks and tights. We offer products not only for kids but also for their Moms, Aunts,
Grandmas... We guarantee a product made of high quality fabrics, finished with the
utmost atention to detal and a design that is comfortable and fun.

B-68

Mamaiti
Grenadierów 34 lok. U2
04-073 Warszawa
tel. 697 527 999
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Mamaiti to kolorowe ubranka dla dzieci i ich mam. Nasz cel to wygoda i funkcjonalność. Szyjemy ubranka komfortowe, rosnące z dzieckiem, ale też specjalistyczną
odzież outdoorową: wodoodporne i wiatroszczelne spodnie i kurtki softshellowe.

Stoisko / Stand

B-152

MAMATTI Marcin Grodecki
ul. Sadowa 1a/3, 34100 Wadowice
Poland
tel. +48662155640
e-mail: info@mamatti.pl
www.mamatti.pl
Oferowanie bezpiecznych i innowacyjnych produktów, a także szybkie reagowanie na zmieniające się oczekiwania oraz trendy jest tym co nas wyróżnia. Osiągamy to dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży produktów odzieżowych dla
niemowląt i dzieci.
Pomagamy Rodzicom tworzyć kolorowy, a zarazem bezpieczny Świat Dziecka,
oferując ciekawy i barwny asortyment bielizny i odzieży dla dzieci.
Wiemy jak bardzo duży wpływ na zdrowie i przyszłość naszych dzieci ma otaczające nas środowisko. Dlatego czynimy starania aby nasze produkty tworzone
były w standardzie Eko od samego początku produkcji aż do etapu końcowego tak
aby proces ten wywarł jak najmniejszy wpływ na środowisko.
Offering safe and innovative products, as well as responding quickly to changing
expectations and trends is what makes us different. We achieve this goal thanks to
many years of experience in the clothing industry for babies and children.
We help parents to create a colorful, yet safe children’s world, by offering them an
interesting and colorful range of children’s underwear and clothing.
We know that environment has huge influence on the health and future of our
children. That is why we create our products in the Eco standard from the very beginning of production up to the final stage so that this process has the least impact on the
environment.
Предложение безопасных и инновационных продуктов, а также быстрое
реагирование на изменяющиеся потребности и тренды, яляется нашим фирменным знаком. Достигнуто это благодаря многолетнему опыту в сфере
производства одежды для новорожденных и детей младшего возраста.
Помогаем Родителям создать красочный и при этом безопасный Мир Ребенка, предлагая интересный и разнообразный ассортимент белья и одежды
для детей.
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Знаем, какое огромное влияние на здоровье и будущее наших детей оказывает окружающая нас среда. Поэтому стараемся, чтобы наши изделия производились в стандарте ЭКО от самых первых этапов производства и до заключительной стадии, таким образом, чтобы весь процесс оказал минимальное
влияние на окружающую среду.

Stoisko / Stand

B-8

„MAMO-TATO” S.C.
ul. Pocztowa 4
63-500 Ostrzeszów
tel. 785 191 986
e-mail: mamo-tato@home.pl
www.mamo-tato.com
Jesteśmy producentem artykułów pościelowych dla dzieci i niemowląt.
Od początku działalności naszym celem było i jest dostarczanie produktów
zgodnie z potrzebami młodych rodziców i ich pociech. Każdy nasz produkt wykonany jest z ogromną starannością i dbałością o szczegóły. Wszystkie nasze produkty
zostały stworzone z myślą o bezpieczeństwie i wygodzie dzieci. W naszym asortymencie znajdą Państwo wiele kolekcji pościeli i dodatków doskonale pasujących
do każdego wózka, łóżeczka, pokoiku. Serdecznie zapraszamy.

B-87

Manufaktura Falbanek
tel. +48693489363
e-mail: contact@manufakturafalbanek.pl
Manufaktura Falbanek to rodzinna firma, która powstała w 2015 roku.
Od tego czasu produkujemy spódniczki oraz akcesoria dla dziewczynek i ich
mam.
Nasza firma jest wyjątkowa w swoim indywidualnym podejściu - nie produkujemy tylko kolekcji sezonowych, ale specjalizujemy się w indywidualnych zamówieniach naszych klientów.
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Nasza pracownia mieści się w centralnej części Polski- na Mazowszu. Do produkcji naszych ubranek używamy certyfikowanych materiałów z polskich fabryk,
które znamy osobiście.
Każdy rzecz tworzona jest z pasją i oddaniem, od samego początku do samego
końca!

Z.P.H.U. „MARIKA” s.c. Maria Borska, Janusz Borski,
Sylwia Jędrzejak, Marcin Borski

Stoisko / Stand

D-117

ul. Wrocławska 251
63-200 Jarocin
tel. +48 62 747 37 34
tel. +48 62 749 86 20
e-mail: biuro@marika.pl
www.marika.pl
Firma “MARIKA” rozpoczęła swą działalność w 1989 roku. Jesteśmy producentem i dostawcą czapek niemowlęcych oraz dziecięcych. Co sezon oferujemy nowe
modele zgodnie z panującymi trendami w modzie. Do produkcji wykorzystujemy najwyższej jakości materiały i dzianiny krajowe jak i zagraniczne posiadające
odpowiednie certyfikat. Zastosowanie nowoczesnych technologii w powiązaniu
z najlepszymi krajowymi i zagranicznymi surowcami pozwala uzyskać produkty
o najwyższej jakości.
The company “MARIKA” started its business in 1989. We are a manufacturer and
supplier of baby and children caps. Every season we offer new models according to the
prevailing fashion trends. For production we use the highest quality materials and knitted fabrics, both domestic and foreign with appropriate quality certifcates. The use of
modern technology in combination with the best domestic and foreign raw materials
allows you to obtain the highest quality products.

C-16, C-18

FHU MARIO
ul. Tęczowa 2a
43-340 KOZY
tel. +48511151623
e-mail: biuro@mario.sklep.pl
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Firma MARIO jest importerem i dystrybutorem szerokiego asortymentu zabawek, przede wszystkim: przecudnych hiszpańskich laleczek, wózków i przeróżnych
akcesoriów dla laleczek, a także wyjątkowych kolejek hiszpańskich.
Współpracujemy z największymi i najlepszymi hiszpańskimi producentami zabawek , takimi jak: Antonio Juan, Paola Reina, Pequetren.
Naszym klientom oferujemy produkty wykonane z materiałów wysokiej jakości.
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszych stoisk: Hala C .
The company MARIO is an importer and distributor of a wide range of toys, most
of all: wonderful Spanish dolls with all sorts of accessories, strollers, and exceptional
toy train sets.
We work with the biggest and best Spanish companies, such as Antonio Juan, Paola Reina, Pequetren.
We offer products made of high-quality materials.
We invite you to visit our booths: Hall C.

C-52

MARIOINEX Fabryka Zabawek
Marian Suchanek,
Bieszczadzka 6/8,
42-226 Częstochowa,
tel. +48 34 368 25 06
Marioinex to od lat synonim najwyżej jakości, bezpieczeństwa oraz designu. Firma została założona w 1986 r. przez Halinę i Mariana Suchanek. Obecnie w rozwój firmy zaangażowane są już 3 pokolenia. Wierzymy, że zabawa to
najprzyjemniejsza forma nauki dlatego tworzymy zabawki, które stanowią narzędzie pomocne w rozwoju najmłodszych – wspomagają kreatywność, uczą
logicznego myślenia, a przy tym świetnie bawią. Troszczymy się o wysoką jakość naszych zabawek, ich innowacyjność i bezpieczeństwo. Każda zabawka
powstaje pod czujnym okiem pracowników firmy – tak, aby spełniały obowiązujące normy i standardy.
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W naszym asortymencie posiadamy:
• Micro Waﬄe
• Waﬄe,
• Mini Waﬄe,
• Klocki Classic,
• Duże klocki - Cegły

D-74

MARKET UNION CO., LTD.
Street: 2-8, 17F, No. 1 Building, Hi-Tech Science & Technology Square, No.
1498, Jiangnan Rd., Ningbo, China.
Post Code: 315040
City: Ningbo
Country: China
Telephone: +86-21-60195900
Fax: +86-21-60195966
E-mail: eu.p@mu1931.com
Website: http://www.mugroup.com.cn
MARKET UNION CO., LTD. (MU GROUP) jest zintegrowaną grupą przedsiębiorstw, której głównym przedmiotem działalności jest produkcja i eksport szerokiej gamy zabawek. Obecnie MU Group posiada swoje centra operacyjne w Ningbo,
Yiwu i Szanghaju oraz oddziały w Kantonie i Shantou. MU GROUP jest udziałowcem
bądź właścicielem wielu fabryk, których główną kategorią produkcyjną są zabawki i inne produkty przemysłowe przeznaczone dla dzieci, takie jak: rowerki, wózki
dziecięce, hulajnogi oraz inne aktywizujące zabawki outdorowe.
MARKET UNION CO., LTD. (MU GROUP) is an integrated enterprise group with
production and export of wide range of toys as its core business. Now it has operation
centers in Ningbo, Yiwu and Shanghai, and branches in Guangzhou and Shantou. MU
GROUP owns factories or is shareholders as a main manufacturer and exporter, the major category of which are: Toys & Baby/Kids’ Products such as: Bicycles, Tricycles, Baby
Trolleys, Balance Bikes, etc.
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E-6, E-7

MARKO Spółka Jawna
ul. Marklowicka 17, 44-300 Wodzisław Śląski
tel. + 48 32 453-01-71 fax 32 453-01-72
e-mail: marko@marko-baby.pl
Firma MARKO z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim jest obecna na rynku od
1991r. Z 29-letnim doświadczeniem staliśmy się liderem i ekspertem w branży
Baby&Kids. Naszą nadrzędną wartością jest troska o bezpieczny, prawidłowy
oraz wszechstronny rozwój dzieci. Wszystkie produkty wyróżniające się jakością, innowacyjnością i bezpieczeństwem posiadają standardowe Certyfikaty
UE. Firma prowadzi sprzedaż hurtową, za pośrednictwem Internetu, a także
stale poszerza działalność eksportową. Marko jest autoryzowanym i wyłącznym dystrybutorem uznanych światowych marek takich jak: BeSafe, Mima, TFK,
Oyster, Doona, Tiny Love, K’s Kids, Bloom, Love to dream, Nanobebe, Dreambaby, Miniland, CuddleCo.

B-5

MashMnie
Paulina Pawlik
ul. Grobelna 8
95-200 Pabianice
tel. +48 500 080 079
e-mail: kontakt@mashmnie.pl
www.mashmnie.pl
MashMnie to polska marka stworzona z myślą o najmłodszych fanach streetwearowego stylu. Naszą ideą jest tworzenie ubrań dla dzieci łączących w sobie
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nowoczesną formę, precyzyjność wykończenia i dbałość o szczegóły. Ubrania szyte
są ze sprawdzonych polskich dzianin najwyższej jakości, zachwycają nie tylko wyglądem lecz również wygodą. MashMnie to marka dla prawdziwych trendsetterów,
odważnych modowo dzieciaków. Prowadzimy wyłącznie sprzedaż hurtową, a na
zakupy detaliczne zapraszamy Państwa do naszych kontrahentów w sklepach na
terenie całego kraju i Europy.

Stoisko / Stand

MashMnie - a Polish brand crafted around the youngest streetwear style fans. Children clothes which combine modern form, precise finish and attention to detail - this
has always been our mission. Clothes made of proven Polish, highest quality knitwear.
Not only will you be delighted with the way kids look. The clothes are also amazingly
comfortable. MashMnie has been created for real trendsetters who are not afraid of
being stylish. Wholesale only - for retail shopping please contact our contractors. Available in stores in Poland and throughout Europe.

I-51

Mattel Poland
ul. Chłodna 51
00-867 I Warszawa
Mattel to więcej niż firma produkująca zabawki. Mattel to globalny lider
w dziedzinie edukacji, rozwoju i zabawy, inspirujący kolejne pokolenia dzieci w celu
tworzenia lepszej przyszłości. Poprzez portfolio firmy z takimi kultowymi brandami
jak Barbie®, Fisher-Price®, Hot Wheels® i Thomas & Friends™ projektujemy systemy
zabawy, content oraz doświadczenia edukacyjne, które pomagają dzieciom odkrywać i wykorzystywać ich pełny potencjał. Mattel tworzy także inspirujące i innowacyjne produkty we współpracy z wiodącymi firmami w dziedzinie technologii
i rozrywki oraz innymi partnerami. Pragniemy zmieniać na lepsze życie dzieci na
całym świecie poprzez wartościową zabawę.
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D-53

MAULI S.P.A.
Contact: Paula Szwedkowicz – Autoryzowany agent – Polska i kraje Bałtyckie
tel. +48 698 113 555
e-mail: birba.trybeyond.poland@gmail.com
Mauli S.p.A, założyciel marek Birba oraz Trybeyond, powstał w 1964 roku. Nasza
firma prezentuje kolekcję odzieży dedykowaną dzieciom i młodzieży w wieku 0-16
lat, idealnej do szkoły, na czas wolny oraz na wyjątkowe okazje. Odzież to dla nas
nie tylko „styl” ale również świadomość wszelkich aspektów związanych z komfortem i bezpieczeństwem użytkownika. Stale inwestując w swój rozwój, dążymy do
współpracy z najlepszymi partnerami, gwarantując najwyższą jakość swoich produktów. I właśnie ta myśl przewodnia wraz z przyłożeniem uwagi do atrakcyjnej
oferty cenowej, umożliwiła nam stanie się jednym z największych włoskich producentów, sprzedających ponad 10 milionów sztuk odzieży rocznie.
Mauli S.p.A owner of Birba and Trybeyond, was founded in 1964 as a manufacturer
of baby and kidswear. Our constant research for satisfaction of customers, has allowed
us to widen our collections dedicated to target 0-16 years, ideal for any time of the day:
from school to playtime, with an attention to ‘ceremony clothing‘. Create clothing for
us is not just about thinking “style“ but also be aware of all aspects related to comfort and safety. We invest in R&D and selection of partners capable of satisfying high
quality standards. This philosophy and constant attention to the price of products, has
enabled Mauli to become one of the biggest italian manufacturers, with over 10 million
garments sold each year.

B-27

MAYLILY
Al. Słoneczna 7
38-440 Iwonicz Zdrój
POLSKA
tel. +48600600317
e-mail: sklep@maylily.pl
www.maylily.pl
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MAYLILY brand has been created to help parents in taking care of their babies
by providing products which are useful, innovative, beautiful, soft and safe. The
company was established in 2012 and with production located in Poland has been
delivering excellent quality products to its customers around the world since then.
MAYLILY is a family company.

Stoisko / Stand

Each MAYLILY product is made in Poland. Thanks to local production we have 100%
control of the whole manufacture process. Technological environment and staff qualifications makes us confident that products we deliver are of the highest world standard.

D-3

MAYORAL
www.mayoral.pl
www.abelandlula.com
MAYORAL. „Wielkość polega na dbałości o szczegóły”
Mayoral, nieprzerwanie obecny na rynku od ponad 75 lat, jest wiodącą firmą
w branży odzieży dziecięcej w Hiszpanii i jedną z najważniejszych grup wyspecjalizowanych w modzie dziecięcej w Europie.
Nasze kolekcje pomyślane są dla dzieci między 0 a 16 rokiem życia, oferują
pełen obraz sylwetki (ubrania, akcesoria i buty), uwzględniając przy tym, iż każdy
wiek ma swoje osobliwości. Dla dziewczynek, Mayoral, oferuje wesołe, eleganckie
i modne kolekcje, a dla chłopców, bardzo wygodne i stylowe.
W tym roku Mayoral wprowadził marką Abel&Lula jako nową koncepcję eleganckiej i wyrafinowanej mody, stworzonej z myślą o wyjątkowych okazjach, podczas których wszyscy rodzice pragną, aby ich pociechy się wyróżniały.
W tej chwili firma obecna jest w ponad 100 krajach na całym świecie, rozpowszechniając modę dziecięcą za pośrednictwem 230 sklepów Mayoral w Hiszpanii
oraz najlepszych sklepów wyspecjalizowanych w odzieży dziecięcej na całym świecie (ponad 10 tys. Klientów wielomarkowych).
Slogan, „Making friends”, był i jest podstawą filozofii firmy Mayoral, a naszym
celem jest oferowanie produktu najwyższej jakości w najnowszym stylu mody
i przystępnej cenie.
Aby uzyskać więcej informacji: www.mayoral.pl www.abelandlula.com
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MAYORAL. “The greatness of looking after little things”
Mayoral, a constant feature in the market for more than 75 years, is the leading
brand children’s wear in Spain and one of the most important specialized groups in
children’s fashion in Europe.
Our collections are designed for children between 0 and 16 years old, offering a full
look (clothing, accessories and shoes), having in mind that each age range has its own
peculiarities. In general, for girls, Mayoral offers a happy and fashionable collection, for
boys very comfortable and trendy.
This year Mayoral has lunched Abel & Lula brand, the new concept of elegant and
sophisticated fashion that has been created for special occasions, during which all parents want their children to stand out.
At the moment the company is present in more than 100 countries around the
world and distributes children’s fashion through 230 Mayoral stores in Spain and in
the best specialized stores in children’s wear (more than 10.000 multi-brand customers
worldwide).
The slogan “Making friends” has been, and it is, a very important part of Mayoral
philosophy. Our goal is to offer a product with the highest quality, fashionable at a reasonable price.
For further information: www.mayoral.com www.abelandlula.com
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A-21

Medi Partners
ul. Słoneczna 1, 43-419 Hażlach
www.medipartners.pl
Firma Medi Partners jest największym producentem w Polsce naturalnych termoforów z pestek wiśni. Lata doświadczeń w produkcji i współpracy ze szkołami
rodzenia oraz pediatrami zaowocowały wprowadzeniem do sprzedaży materiału
minky. Stworzyliśmy bajecznie kolorowe produkty dla dzieci, które zadbają o zdrowy i wygodny sen oraz komfort w trakcie podróży. Jako firma produkcyjna współpracujemy z agencjami reklamowymi tworząc produkty zgodne z projektem zamawiającego. Materiały użyte w procesie produkcji są wysokiej jakości, bezpieczne dla
skóry dziecka oraz posiadają wymagane atesty.
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Medica
Adrianna Janota Hulok
ul.Beskidzka 11a
42-600 Tarnowskie Góry
oraz
VITPEA enterprise s.r.o.
Primátorská 296/38
18000 Praha 8
Ceská republika
www.babyinworld.pl
www.instagram.com/bibi.w.polsce/
Generalny dystrybutor marek : Candide,Tineo,Born Kopenhagen,Nibbling,Les
Deglingos,Minene.
W swojej ofercie posiadamy równieź produkty BIBS,BIBI.
Wszystkie produkty charakteryzują się innowacyjnością,oryginalnością,certyfikatami bezpieczeństwa oraz normami ekologicznymi.
Są to poduszki Panda ,kształtujące główkę malucha,materace,łóżeczka, drewniane sensoryczne gryzaki,zawieszki,smoczki z naturalnego kauczuku Hevea,pieluchy muślinowe i bambusowe, akcesoria takie jak: nożyczki ,grzebyki ,szczoteczki
z naturalnego włosia, wszystko to co zaspokaja potrzeby klienta detalicznego.
Posiadamy również akcesoria samochodowe,niezbędne przy transporcie
dziecka.
Gwarantujemy wsparcie marketingowe dla naszych partnerów biznesowych.
Zapraszamy na stoisko C- 69.

A-15

MELI
ul.Katowicka 78
Bielsko-Biała 43-300
tel. 665-862-695
e-mail: office@meli.pl
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Jesteś ciekawy, jak i gdzie, powstają nasze klocki? Sekretem jest mała, rodzinna
firma z południa Polski, która połączyła swoje siły, by z pasją tworzyć edukacyjne
zabawki dla dzieci. Naszą misją jest rozwijanie oferty połączone z troską o jakość
i bezpieczeństwo. Dlaczego klocki stały się naszym wiodącym produktem? Bo wiemy jak ważne, jest wspieranie harmonijnego rozwoju najmłodszych! Zadbaj o rozwijające wyobraźnię zabawki! W naszych klockach stawiamy na nieszablonowe rozwiązania, żywe barwy, miękkie i elastyczne oraz bezpieczne i przyjazne dla małych
paluszków tworzywo, bo sami kiedyś byliśmy dziećmi i pamiętamy jak odkrywcza
i zajmująca może być zabawa!

Stoisko / Stand
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MEMI
Wrocław 50-515
ul. Klimasa 37C/26
tel. +48 694 192 923
tel. +48 505 269 334
e-mail: biuro@memi.eu
https://memi.eu/
https://www.instagram.com/memi_polska/
https://www.facebook.com/MemiPolska/
Memi, to polska marka projektująca i produkująca dla najmłodszych. Naszą
ideą jest tworzenie ponadczasowych produktów, charakterystycznych, funkcjonalnych i nowoczesnych. Wiele uwagi wkładamy w każdy etap powstawania
produktu- wybieramy wyłącznie naturalne i certyfikowane tkaniny i przędze,
a nasze wzory są autorskie. Bliska jest nam idea fair trade, dlatego od początków
powstania marki całość produkcji odbywa się w polskich szwalniach i dziewiarniach. W ofercie posiadamy: kocyki z wełny Merino, kocyki bawełniane, kocyki
bambusowe, otulacze bambusowe, poduszki, drewniane gryzaki, śliniaki, ręczniki
bambusowe, myjki, szczotki relaksacyjne i na ciemieniuchę, otulacze i pieluszki
bambusowo- lniane.
Memi is a Polish brand designing and producing for the youngest.
Our idea is to create timeless products that are characteristic, functional and modern. We put a lot of attention into each stage of product development - we choose only
natural and certified fabrics and yarns, and our designs are original.
The idea of fair trade is close to us, which is why from the beginning of the brand’s
creation all production takes place in Polish sewing and knitting shops.
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We offer: Merino wool blankets, cotton blankets, bamboo blankets, bamboo swaddles, pillows, wooden teethers, bibs, bamboo towels, washcloths, relaxation and cradle
brushes, swaddling towels and bamboo-linen diapers.
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G-6

Mescomp Technologies S.A.
00-697 Warszawa
al. Jerozolimskie 47/5
tel. +48 22 636 20 00
fax +48 22 290 32 22
e-mail: mescomptel@mescomp.pl
https://mescomp.pl/
https://mesmed.pl
Mescomp Technologies S.A. obecny jest na rynku od 30 lat. Spółka zajmuje się
wytwarzaniem i dystrybucją wysokiej klasy urządzeń medycznych marki MesMed
przeznaczonych do diagnozy i poprawy zdrowia dzieci oraz całej rodziny. W naszej
ofercie znajdują się: termometry, inhalatory, aspiratory do nosa, wagi, ciśnieniomierze, nawilżacze powietrza i inne.

B-92

METEOR CEE POLAND S.A.
ul. Bysławska 82 lok.316
04-993 Warszawa
Waldemar Greficz +48 882 767 623
www.facebook.com/TYPolskazabawki
TY Inc. została założona w 1986 roku przez Ty Warner. Jej najbardziej znanymi produktami są Beanie Boos, czyli maskotki z brokatowymi oczami. Na każdej
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zabawce znajduje się etykieta z logo TY, imię maskotki oraz data urodzenia. TY
Inc. produkuje wysokiej jakości maskotki pluszowe i jako jedyna firma na świecie
posiada tak szeroką gamę produktów. Wyłącznym dystrybutorem na Polskę tych
topowych produktów jest firma METEOR.

Stoisko / Stand
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MIDAR
www.midar.pl
„MIDAR to firma, której największą zaletą jest kompleksowa oferta zdobienia
odzieży. W jednym miejscu klient otrzymuje koncepcję projektową, pierwowzór
i pełną realizację.
Niewątpliwym walorem naszych HAFTÓW i APLIKACJI jest nie tylko trwałość,
ale przede wszystkim elegancki, ekskluzywny wygląd stworzony przez kreatywnych ludzi.
DŻETY, PERŁY i CEKINY wzbogacają i dodają atrakcyjności tkanin odzieżowych.
W pracowni SITODRUKU nasi wyspecjalizowani graficy tworzą unikatowe
wzory, w umiejętny sposób przetwarzając je w oryginalne i wyszukane kolorystycznie efekty.
SUBLIMACJA ma technicznie nieograniczoną liczbę kolorów, a efekt druku
jest niezniszczalny i daje wiele możliwości.
TKANE METKI wzmacniają wizerunek każdej marki oraz nadają odzieży profesjonalny wygląd.
MOTTO: Ogranicza nas jedynie wyobraźnia, a jej pokłady są nieskończone!”
The greatest advantage of MIDAR Company is a comprehensive offer of clothing
decorating. In one place the customer receives a design concept, prototype and full
product manufacture.
An important beauty our EMBROIDERIES and MOTIFS with embroidered threads
is not only durability but also elegant and exclusive look made by creative people.
RHINESTONES, PEARLS and SEQUINS enrich and add to the attractiveness of the
products.
In the SCREEN PRINTING department our specialized graphic designers create
unique patterns and skillfully transforming ideas into original and sophisticated
colors effects in prints.
SUBLIMATION gives technically unlimited colors and the printing effect is durable
and brings infinite possibilities.
JACQUARD WOVEN LABELS help strengthen every brand image and
give garments a professional look.
MOTTO: We are limited only by IMAGINATION and that is ENDLESS !
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F.H. MIDEX Sp. z o.o.
Christo Botewa 2 A
30-798 Kraków
tel. +48 12 293 04 30
Firma Handlowa Midex Sp. z o.o. jest obecnie jednym z największych importerów zabawek, artykułów sportowych oraz rowerków dziecięcych w Polsce. Nasza
obszerna oferta obejmuje zarówno produkty importowane jak również produkty
licencyjne. Od stycznia 2010 jesteśmy oficjalnym dystrybutorem na Polskę największego na świecie producenta modeli samochodów - firmy Bburago. W sprzedaży
posiadamy także produkty marek: Lego, Hasbro, Mattel, Trefl, Clementoni, Castor,
Alexander, Icom, Polesie, Artyzan, Ameet.
Midex Sp. z o.o. is one of the largest importers of toys, sport equipment and children bicycles in Poland. Our extensive offer includes both imported products as well
as products with licence. Since January 2010 we are an official distributor of Bburago
in Poland – the world’s biggest car models manufacturer. We sell as well products from
brands such as Lego, Hasbro, Mattel, Trefl, Clementoni, Castor, Alexander, Icom, Polesie,
Artyzan, Ameet.

B-29

Milly Mally
Łukówiec 98
05-480 Karczew
tel. 223940994
e-mail: info@pminvestment.pl
www.millymally.pl
www.pminvestment.pl
PM INVESTMENT GROUP to właściciel polskiej marki Milly Mally, zajmujemy się
produkcją i dystrybucją markowych artykułów dla dzieci. Nasze produkty to design cieszący dzieci, estetyka, przystępna cena a przede wszystkim bezpieczeństwo.
Połączenie tych cech pozwala naszej firmie z sukcesem zdobywać zarówno Polski
jak i Europejski rynek. Każdego roku wprowadzamy nowe produkty oraz bazując na
doświadczeniu z lat poprzednich, rozwijamy posiadany asortyment. Jesteśmy firmą
przychylną klientowi, do każdej oferty współpracy podchodzimy indywidualnie.
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PM INVESTMENT GROUP is the owner of the Polish Milly Mally brand, we manufacture and distribute branded children‘s articles. Our products are children‘s design, aesthetics, affordability and first of all safety. Combining these features allows our company to successfully gain Poland and European market. Each year we introduce new
products and we based on experience from previous years, we develop our assortment.
We prepare individual offer of cooperation because every client is unique.

Stoisko / Stand
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Mimijo
www.mimijo.cz
Mimijo is a family company based in Czech Republic. The brand was first on local market and neighbour Slovakia who came with a strong concept behind the teething necklaces: it’s not only a baby’s article but mainly is an accessory for mom,
so it’s supposed to be stylish and minimalistic. You won’t find any flashy colours in
the products range. Silicone teethers and pacifier keepers got the love from the
families – now teething is passing by much easier. In 2020 the brand is introducing
silicone pacifiers and a cardboard babygym. Company offers great retail packaging
and merchandising options.
Mimijo to firma rodzinna z siedzibą w Czechach. Marka rozpoczęła działalność
lokalnie i w sąsiedniej Słowacji, gdzie powstało przełomowe podejście do naszyjników na ząbkowanie: to nie tyle produkt dla dzieci, co przede wszystkim ozdoba dla
mam, powinien więc być stylowy i minimalistyczny. W ofercie brak więc jaskrawych
kolorów. Silikonowe gryzaki i zawieszki na smoczki to ulubione rodzinne produkty
— ząbkowanie przebiega teraz dużo łatwiej. W 2020 marka wprowadza silikonowe
smoczki i kartonowe stojaki edukacyjne. W ofercie znajdują się ciekawe opakowania detaliczne i opcje prezentacji towarów.
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B-26

MIMINU
e-mail: info@miminu.pl
www.miminu.pl
Z dumą produkowane w Polsce od 1980 roku.
Marka MimiNu została stworzona przez rodzinną firmę PPH Kieczmerski, której
założycielami i właścicielami są Anna i Krzysztof Kieczmerscy.
Posiadamy ugruntowaną pozycję na rynku polskim i europejskim. Produkty
MimiNu to pościele dziecięce, ochraniacze, kołderki, poduszeczki, komplety do
wózków, kocyki, beciki, rożki, śpiworki, prześcieradełka, okrycia kąpielowe oraz
wiele innych artykułów.
Nasze produkty są delikatne, subtelne, oryginalne, komfortowe, ale nade
wszystko bezpieczne dla niemowląt i małych dzieci.
Marka MimiNu jest ceniona za najwyższą jakość produktów, która potwierdzona jest również certyfikatem ISO.
Zapraszamy do współpracy!
Proudly produced in Poland since 1980.
The MimiNu brand was created by the family company PPH Kieczmerski, whose
founders and owners are Anna and Krzysztof Kieczmerski.
We have an established position on the Polish and European market. MimiNu
products include children’s bedding, protectors, duvets, pillows, pram/stroller sets,
blankets, baby horns, sleeping bags, sheets, bath covers and many other items.
Our products are delicate, subtle, original, comfortable, but above all safe for babies and small children.
The MimiNu brand is valued for the highest quality of products, which is also confirmed by the ISO certificate.
We invite to cooperation!

G-12

PPHU mini-maxi Irena Wydra
ul. Rychla 18
41-948 Piekary Śląskie
tel. +48 32 288 30 03
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PPHU mini-maxi to firma, której działalność skupia się na kilku wybranych dziedzinach. Firma powstała w 1990 roku w Piekarach Śląskich. Od początku swojej
działalności była połączeniem pasji, profesjonalizmu i pełnej odpowiedzialności.
Mini-Maxi to firma o wielu specjalnościach, ale mająca jeden główny cel: troska
o zdrowie dzieci, rodziców oraz wszystkich ludzi korzystających z oferowanych
przez firmę produktów. Oferujemy szybką realizację zamówień i dogodne warunki
współpracy.
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Mini-U for kids
ul. Wronia 45/158
00-870 Warszawa
www.miniu.com.pl
Mini-U to wielokrotnie nagradzana kolekcja kosmetyków do kąpieli, pielęgnacji ciała i włosów stworzona z myślą o dzieciach i ich rodzicach. Marka powstała
w 2010 roku i została zaprojektowana z wykorzystaniem najwyżej jakości produktów w przystępnych cenach.
Oferujemy produkty dla dzieci, dzięki którym nawet największe marudy polubią kąpielową rutynę. Znajdziesz u nas również produkty do pielęgnacji włosów,
zarówno prostych i kręconych.
Bazujemy na bezpiecznym składzie, dlatego też wszystkie nasze produkty są
wolne od Parabenów, SLS czy SLES.
Mini-U is an award-winning collection of haircare, bath and body care and hairbrushes for kids and families designed with the highest quality formulations at affordable prices and packaged with fun in mind. Mini-U sells products for kids that take the
‘boring’ out of bath time and add the ‘style’ into kid’s hair.
Since starting its shelf life in 2010, Mini-U is passionate about offering safe and
effective formulas and strives to keep the nasties out of its formulations whilst offering
parents value for money.
The Mini-U collection is SLS/SLES and Paraben free to help protect the skin and hair.
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MNKD Team Aleksandra Szachta
Radomska 14/22
02-323 Warszawa
MINIKID to lifestylowa polska marka odzieżowa dla wyluzowanych maluchów.
W naszych projektach łączymy elementy skate, surf i streetstyle z super komfortem
dla dzieci.
Jesteśmy firmą rodzinną. Wszystkie nasze produkty powstają w Polsce z najwyższej jakości materiałów i dodatków i zostały docenione w 23 krajach na świecie.
We are MINIKID. Lifestyle fashion brand for relaxed and free-spirit kids. We are into
skate, surf and streetstyle because that is who we are and what we love to share with
kids!
Inspired by kids’ curiosity we designed clothes for real life, not just special occasions!
Family owned, based in Warsaw Poland. All our products are proudly made in European Union.
LINKI:
http://www.minikid.pl
https://www.facebook.com/minikidpl/
https://www.instagram.com/minikid.pl/

D-38

minimi
FPH Kinga Falkiewicz
ul. Warszawska 3, Oława 55-200
tel. 071 31 321 46
e-mail: info@minimi.com.pl
www.minimi.com.pl
Jesteśmy rodzinną firmą produkującą ubrania dla niemowląt i dzieci. Nasze
projekty powstają zgodnie z obowiązującymi trendami, ale przede wszystkim
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w myśl zasady mniej znaczy więcej. Wszystkie ubrania szyte są w Polsce z materiałów wysokiej jakości i charakteryzują się starannym wykończeniem, prostotą
i elegancją.

Stoisko / Stand

We are family company making clothes for children. Our designs are created according to latest trends but the most important thing is that they fulfill principle: less
is more. All of our products are made in Poland from high quality fabrics and they are
distinguished by simplicity and elegance.

B-87

Minivini
(Private entrepreneur Kudryashova Svetlana
Anatolievna)
Address: Kirov region, Kirov, Severnoe Koltso street, 54, 3F
Tel.: 89229021731
E-mail: vini.dollclothes@yandex.ru
http://вини-киров.рф
Production of children toys for developing fine motor skills and sensory perception.
All products are certified and meet technical requirements of Eurasian Economic
Union.
We wish you and your child an enjoyable and educative play!
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Mir Detstva
Street/ City/Post code/Country: Krasnopresnenskaya nab., 14, 123100,
Moscow, RUSSIA
Telephone (area code): +7 (499) 795-25-74, +7 (499) 795-37-99
E-mail: via@expocentr.ru, centr@expocentr.ru
Contact Person: Irina Varfolomeeva
Position: Project Senior Manager
Web Site: www.mirdetstva-expo.ru/en/, www.expocentr.ru/en/
«Mir Detstva» (WORLD OF CHILDHOOD) exhibition is the largest 26th International B2B Exhibition for Children’s Industry, the main event of children goods industry in
Russia and the CIS: 734 exhibitors from 30 countries, 10 exhibitors halls, more than 23
000 visitors. The exhibition is organized by EXPOCENTRE and will take place on 22-25
September 2020 at Expocentre Fairgrounds, Moscow, Russia, the best and the most convenient fairground in the very center of Moscow with all convenient infrastructure and
traffic connection. We are welcome your company to take part in «Mir Detstva-2020»!

B-63

Mirafo Sp. Jawna
ul. Toruńska 10
93-487 Łódź Polska
tel. (+48)(42)6800039
W branży dziewiarskiej działamy od lat. Nasze wyroby tworzymy na podstawie najnowszych trendów modowych. Czuwamy nad każdym etapem produkcji
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dbając o najwyższy standard wykonania. Dostarczamy dzianiny na indywidualne
zamówienia.
Posiadamy nowoczesny park maszynowy, który pozwala nam produkować
różne rodzaje dzianin. Nasze dzianiny znajdują różnorodne zastosowanie zarówno
w odzieży niemowlęcej, dziecięcej, młodzieżowej, męskiej, sportowej, bieliźnianej
jak również damskiej dla której mamy szeroką i barwną gamę żakardów. Do produkcji używamy przędz bawełnianych, poliestrowych, wiskozowych, poliamidowych, bambusowych i organicznych. Nasi klienci mogą czuć się bezpiecznie, ponieważ nasze wyroby są certyfikowane
Wizytówką naszej firmy jest zgrany i profesjonalny zespół handlowców zawsze
chętnych do bezpośredniego kontaktu z Państwem.
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HURTOWNIA MIRMAR SP. JAWNA
ul. 3-go Maja 64/66E
93-408 Łódź
tel. 504019185
e-mail: biuro@mirmar.info
Hurtownia mirmar jest to firma rodzinna, działa na polskim rynku od 1993 roku.
Przez ten czas nieustannie wprowadzamy do sprzedaży nowe tkaniny o różnych
strukturach i gramaturach.
Tkaniny, które produkujemy w polsce cechuje najwyższa jakość oraz stała dostępnośc. Od lat współpracujemy z producentami z bliskiego i dalekiego wschodu,
dzieki temu z łatwością możemy sprostać różnym oczekiwaniom klientów.
Prowadzimy sprzedaż wysyłkową jak również dowozimy towar do klientów.
Nasza firma ceniona jest za nawyższą jakość tkanin, która potwierdzona jest
certyfikatem bezpieczny dla dziecka.
Mirmar wholesaler is a family company. The business exists since 1993. Henceforward we constantly introduce new assortment among textiles in various structures and
weights.
The fabrics produced in Poland stand for the highest quality and continuous availability. We have been cooperating with manufacturers from both East and Middle East,
which makes us capable of meeting different and diverse client’s expectations.
We lead mail-order sale, as well as direct deliveries to our client’s office.
Our company is being valued for the highest textile quality, which is confirmed by
the child-safe certificate.
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Mobimods sp. z o.o.
ul. Białoskórnicza 15-16/1
50-134 Wrocław
Firma Mobimods Sp. z o.o. jest producentem drewnianych mechanicznych modeli marki Wooden.city. Wooden.city to nowoczesna forma Puzzli 3D do samodzielnego montażu bez użycia kleju. Prototyp pierwszego modelu został opracowany
w 2015 roku i był to początek narodzin marki Wooden.city. Doświadczenie zdobyte
w tym okresie przyczyniło się do dynamicznego rozwoju firmy, oraz projektowania
nowych modeli.
Proces produkcyjny jest w pełni zautomatyzowany i kontrolowany przez wykwalifikowanych techników, a dla produkcji Puzzli 3D używamy ekologiczną sklejkę brzozową. Każdy zestaw zawiera wszystkie niezbędne elementy potrzebne do
złożenia modelu, wraz z instrukcją.
Kinetic 3D puzzles made of wood it is all WOODEN.CITY. The company designs and
manufactures complex wooden mechanical models for self-assembly. Nowadays, we
present a wide range of models of different complexity of assembly suited to every fancy. In the process of development of such models we use high-precision laser equipment
and ecologically clean birch plywood.
The brand represents a modern look of 3D puzzles assembled without glue.
WOODEN.СITY may become your hobby and one of the opportunities for the development of logical thinking. At the same time it is an unusual piece of the interior of your
house. The open mechanism consisting of the gears, at the start with a special key is
trigged off by a rubber motor.

B-12

Molii Rafał Tadeusiak
ul. Małopolska 63D
42-218 Częstochowa
telefon kontaktowy: Rafał Tadeusiak 531 074 970
Aleksandra Zalas 511 305 349
Molii- Polski producent artykułów dziecięcych. Firma powstała z miłości do
dziecięcej radości. Naszym celem jest radość dziecka, chwila odpoczynku rodziców
i wspólne celebrowanie rozwoju dziecka. Nasze artykuły są produkowane z najwyż-
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szej jakości materiałów, dokładamy wszelkich starań aby nasi Klienci byli zadowoleni z każdego szczegółu naszego produktu. Zapraszamy Państwa do kontaktu.
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I-11

Montem Media Sp. z o.o. / wPokoiku.pl
ul. Leszczynowa 10F
80-175 Gdańsk
e-mail: marketing@montemmedia.pl
www.wpokoiku.pl
Katalog wPokoiku.pl dedykowany jest rodzicom oraz instytucjom przyjaznym
dzieciom. Prezentujemy w nim zarówno ofertę największych, specjalistycznych
sklepów internetowych, jak i projekty handmade tworzone w pracowniach autorskich. Nasz magazyn zawiera produkty, kody rabatowe i artykuły z branży rodzicielskiej.
Poza drukowanym katalogiem tworzymy również sieć kanałów multimedialnych, w skład której wchodzą profile na portalach społecznościowych oraz portal
internetowy.
Zapraszamy do współpracy firmy z branży rodzicielskiej.

A-77

MUDUKO
Podłęże 650, 32-003 Podłęże
tel. +48 12 630 44 00
e-mail: wydawnictwo@muduko.com
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Każda gra jest zaproszeniem do spotkania – z przyjaciółmi, rodziną, dziećmi. Jest też zaproszeniem do alternatywnego świata rządzącego się własnymi
regułami i własną logiką. Do świata angażującego emocje, wyobraźnię i inteligencję. Gry Muduko to właśnie takie krainy. Projektujemy je i wybieramy tak,
by dawały każdemu możliwość przeżycia inspirującej przygody, by sprawiały
radość i prowokowały do myślenia. Chcemy, by każdy, kto odwiedzi, te światy,
wracał do realnego życia szczęśliwszy i mądrzejszy, nawet jeśli nie zawsze będzie zwycięzcą.

Stoisko / Stand
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Muuvo Sp.j. Aneta Ludyga
ul. Rychla 18
41-948 Piekary Śląskie
tel. +48 507 98 38 28
MUUVO zostało założone w 2018 przez ludzi z pasją, którzy od ponad 30 lat
pracują w branży dziecięcej. Swoje doświadczenie i zaangażowanie wykorzystali
w pełni, projektując wózki Quick, Quick 2.0, Slick i Flex.
Produkty MUUVO powstały z myślą o komforcie zarówno dzieci, jak i rodziców.
Chcemy, żeby ich użytkowanie było przyjemnością, dlatego przy projektowaniu
wózków kierujemy się tym, żeby były lekkie, funkcjonalne, kompaktowe, dobrze
zaprojektowane oraz zaskakiwały sprytnymi rozwiązaniami.
MUUVO was founded in 2018 by people with passion who have been working in
the children’s industry for over 30 years. Their experience and commitment were fully
used while designing Quick, Quick 2.0, Slick & Flex strollers.
MUUVO products have been created for the comfort of children and parents. We
want our products to be a pleasure during daily usage, so when designing prams we
are guided by their being light, functional, compact, well-designed and with clever solutions.
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NATURA BOTANICA OOO
Address: 610020, Russia, Kirov region, Kirov, Spasskaya street, bld. 18, office 35
Tel: 8 (833) 615-20-61
E-mail: naturabotanica@bk.ru
https://naturabotanica.su/
Natura Botanica is a series of 100% natural organic cosmetics created to be in
harmony with the nature, with care for beauty and wellness of all the family including
expectant and nursing mothers and newborn babies. Special attention is paid to environmental safety and the product quality.

NICE TIME s.c. Wioletta Kogut, Katarzyna Warwocka
ul. Kołobrzeska 52B/7
05-510 Konstancin – Jeziorna, POLSKA
tel. (+48) 501 695 015, (+48) 505 197 371
e-mail: kontakt@nicetime.pl
Fb: www.facebook.com/NiceTime.sklep
IG: www.instagram.com/nice_time_sklep
www.nicetime.pl
Producent elementów wystroju dziecięcych wnętrz. Nasze produkty wyróżnia
lubiany przez dzieci kształt puzzla. W ofercie:
• poduchopuzzle – poduchy służące do wypoczynku i zabawy, wykorzystywane również do ćwiczeń poprawiających dużą motorykę u dzieci,
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pufy oraz
piankowe panele ścienne.

Manufacturer of interior design elements for children rooms . Our products are
distinguished by the puzzle shape liked so much by children. We offer:
• cushion puzzle – cushions for relaxing and playing, also used for exercises to
improve children high motor skills
• poufs and
• foam wall panels.

B-124

Ningbo Saint Wanbao Baby Products Co., Ltd
Zhushan Development Zone Lizhou Street, Yuyao Town, Ningbo, China
Zip Code: 315000
Tel: +86-574-62757663
Fax: +86-574-62757663
Website: www.allobebecn.com
E-mail: vivian@allobebecn.com
Contact Person: Vivian
Position: Sales Manager
Product: walking bike, tricycle
Ningbo Saint WanBao Baby Products Co., Ltd is located in Ningbo Yuyao city. The
company is specialized on producing walking bike, bicycle, tricycle and trampoline etc
baby items. We are established on development new items and control the quality seriously, provide the continuous improvement patent items to customer for long term.
The products are popular all over the country. They also export to Europe and America.
The quality is well-trusted by customers. “Development new ideas, provide high quality,
honesty on service” is our promise-keeping. We are sincerely looking forward to cooperating with you hand in hand for purpose jointly producing a remarkable future.

Ningbo Xiangshan Wahsun Plastic & Rubber
Products Co., Ltd
No.9 Fuyuan Rd., Xizhou Town, Xiangshan, Ningbo, China
Zip Code: 315722
Tel: +86 574 6583 6530
Fax: +86 574 6583 6617
Website: www. nb-huasheng.com
E-mail: sales9@nb-huasheng.com
Contact Person: Yuri
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Position: General Manager
Product: Baby High Chair, Baby Washbasin, Baby Potty, Baby Tablewares
Brief Introduction:

Stoisko / Stand

Ningbo Xiangshan Wahsun Plastic & Rubber Products Co., Ltd was founded in
1998, located in Ningbo, China. Wahsun is covering an area of 25,000 square meters,
it has more than 300 employees and 50 professional engineers, which is a professional
intergrated in Plastic & Rubber products and Maternal & Child products R&D, design,
production and sales modern high-tech enterprises. We have nearly 100 most advanced mould equipment in China and also the latest QS requirements of dust-free
workshop, Strictly implement dust-free production and improve perfect quality control
system, and successfully passed the factory inspection certification of BSCI, SEDEX and
Wal-mart.

A-83

Firma Handlowa „Ollineck” Tomasz Pałasz
ul. Matejki 22
42-202 Częstochowa
Poland
tel. +48 605 053 093
+48 730 730 082
e-mail: biuro@klocki.edu.pl
klocki.edu.pl
Naszą pasją jest wyszukiwanie zabawek wyjątkowych. Już od ponad 13 lat
z zaangażowaniem wybieramy jedynie unikalne produkty o znaczących wartościach edukacyjnych i rozwojowych. Klocki, zabawki konstrukcyjne czy układanki to zabawki absolutnie ponadczasowe. Za równo dla chłopców i dla dziewczynek. Pozwalają dzieciom odgrywać role oraz tworzyć różne historie, przez co nasze
pociechy stają się dociekliwymi odkrywcami. Zachęcają do rozwiązywania problemów, a sam proces budowania rozwija ciekawość i samodzielność. Klocki wspierają
wszechstronny fizyczny i psychiczny rozwój dziecka. Chcemy, aby zabawki, z którymi nasze pociechy spędzają przecież tak dużo chwil, były dla nich motywacją do
odnajdywania nowych zasobów własnych możliwości. By rozwijały i motywowały do poszukiwania coraz to nowych rozwiązań. Jesteśmy zdania, że nauka poprzez
zabawę to najlepszy klucz do lepszej przyszłości naszych pociech.
W naszej ofercie znajdują się ponad 24 rodzajów klocków konstrukcyjnych.
Wśród nich m.in uhonorowane wieloma nagrodami angielskie klocki Morphun,
australijskie edukacyjne klocki Little Architect czy wyjątkowe klocki Loowi - zdobywająca już od 2017 roku serca naszych klientów. W asortymencie posiadamy
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również włoskie klocki Ludus przeznaczone dla młodszych dzieci już w wieku 2+
oraz magnetyczne klocki Flip&Snap, Genii Creation i Magfun.
Duże zróżnicowanie asortymentu oraz najwyższa jakość wykonania naszych
produktów pozwalają nam na zaspokojenie zapotrzebowania tak placówek edukacyjnych (przedszkola, szkoły), jak i klientów detalicznych. Jasne zasady współpracy z odbiorcami hurtowymi pozwalają nam również docierać do szerszego grona
klientów w Polsce, Czechach i na Słowacji.
W roku 2020 wprowadzamy unikalną autorską metodę nauczania Eduklocki.
eu - klocki konstrukcyjne i edukacyjne w terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE). To metoda praktycznego uczenia się (ang. hands-on learning) i uczenia się poprzez działanie (ang. learning by doing) za pomocą klocków
konstrukcyjno-edukacyjnych. Metoda Eduklocki.eu została ujęta w oficjalnym
programie nauczania dla wychowania przedszkolnego pt. „Za kwadrans ósma”.

Stoisko / Stand

D-102

OMADE
tel. 693848803
www.omade.pl
Easy X Rider buggy boards (seat plus platform), Ogobolli sensory teethers, rattles
and pendants, B.O.Z.Z - Swedish footmuffs, handlewarmer, liners and lambskin.

A-76

OMEGA TOYS (BY PIPISTRELLO)
ul. Andersena 3/1
01-911 Warszawa
tel. 501 687 683 lub 504 179 189
e-mail: ewa@omega-toys.com.pl; malgosia@omega-toys.com.pl;
biuro@pipistrello.pl
www.pipistrello.pl
Jesteśmy firmą z tradycjami, działająca na rynku zabawek od wielu lat. Stawiamy na dobrą jakość produktów, kreatywność oraz zadowolenie naszych najmłodszych Klientów. Jesteśmy wyłącznym dystrybutorem na rynku polskim marek:
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ORB FACTORY Mozaiki wyklejane, pluszowe rękodzieła, ozdobne szkatułki,
kreatywne zestawy, jak również zabawne gniotki.
PIXIECREW Torby, plecaki, piórniki, kosmetyczki, portfele z silikonowym panelem na którym za pomocą kwadracików pixeli tworzy się własny niepowtarzalny
wzór.
W ofercie mamy też LALECZKI, ukryte w bananach lub puszkach oraz miękkie,
zabawne POJAZDY dla najmłodszych.
Zaprezentujemy również wiele NOWOŚCI, które już wkrótce będą dostępne
w sprzedaży. Zapraszamy!

Stoisko / Stand
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Otto Simon B.V.
Schuilenburglaan 1
7604 BJ Almelo / Holandia
tel. +31 (0) 546 – 83 77 77
tel. kom. +49 (0) 175 – 590 64 08
e-mail: j.traupe@t-online.de
www.ottosimon.nl
Firma Otto Simon jest jedną z największych firm na terenie Holandii zajmującą się sprzedażą hurtowa artykułów zabawkowych. Juz od ponad 100 lat istnienia
na rynku mamy do zaoferowania bogatą i różnorodną gamę produktów oraz linie
wlasnych marek takich, jak: Alert, Fleur, My Beautiful Dolls Room, My First Home.
Nasza firma obsługuje Klientów hurtowych, jak i mniejsze przedsiębiorstwa prezentując wachlarz ponad 10.000 tysiecy wysokiej jakości produktów.
Nasze motto brzmi: My wiemy, co jest grane.
Mit vielen Spielzeuggeschäften ist Otto Simon einer der größten Spielwaren Verbände in den Niederlanden. Seit 1911 bietet Otto Simon interessante Spielzeuglinien
und ein abwechslungsreiches Sortiment erweitert um Eigenmarken wie: Alert, Fleur, My
Beautiful Dolls Room, My First. Unsere Firma bedient Groß- und Einzelunternehmer mit
ca. 12.000 Produkten aus dem hochwertigen Basissortiment und Lager vor Ort.
Unser Motto lautet: Wir wissen was spielt.
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A-40

OUTLET MARKOWYCH ZABAWEK
www.toysoutlet24.pl
Nasza firma od ponad dekady zajmuje się importem markowych zabawek gier
oraz gadżetów z całej Europy.
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i świetnej znajomości dynamicznie zmieniającego się polskiego rynku zabawkowego bardzo szybko i niemal bezbłędnie
rozpoznajemy potrzeby i znajdujemy unikatowe zabawki, gry i gadżety, które są
w stanie je zaspokoić.
Zaangażowanie i pasja z jaką wyszukujemy i komponujemy nasz asortyment
sprawia, że nasza oferta jest w stanie zarówno zaspokoić nawet najbardziej wymagających odbiorców, jak i przynieść wymierne korzyści naszym kontrahentom.

D-48

OXOX children fashion
Brastos g. 8A, Kaunas, LT-47185,
tel. +370 616 28699,
e-mail: info@eoxox.com
www.eoxox.com
OXOX is Northern Europe (Lithuania) based kids fashion brand that was founded
in 2007 as fashion brand that kids and parents agree on.
OXOX vision has always been to make it both colorful clothes that are loved by
kids as well as quality that are valued by parents!
Clothes are fun to wear, they are durable with anti-allergic properties, made from
organic materials.
Our designers pay great attention to the construction of clothes aiming to make
them comfortable so that they do not restrict any movements.
They are meant to wear every day – in kindergarten and at home or to play sports
in the yard. Parents will find various clothes for their kids from 62 to 152 cm.
In order to create children‘s favourite clothes also valued by their parents we created mission - by looking through eyes of the child and using longevous experience
create European fashion brand.
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During a year we present 2 collections which are distinguished by their integrity,
mutually compatible colours and models.
In OXOX collection you can choose the complete set with accessories, you‘ll be able
to dress the same way brothers and sisters of different age.
OXOX products are made of cotton knitted fabric, so children will feel comfortable
and ergonomical. We use GOTS certified and environmentally friendly materials.
OXOX - loved by kids, valued by parents.
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D-65

PABIS STUDIO Dominik Pabis
ul. Pszona 4/6
31-462 Kraków
tel. +48 660 763 167, 662 255 077
e-mail: info@frollolollo.pl
www.frollolollo.pl
Wyłączny przedstawiciel marki Ducksday w Polsce.
Belgijska marka Ducksday w myśl zasady „nie ma złej pogody, są tylko złe
ubrania” wykorzystując nowoczesne, markowe materiały, stworzyła kolekcję
odzieży funkcyjnej dla dzieci odpowiednią na każdą pogodę i porę roku, niezależnie od tego czy wieje wiatr, pada deszcz, sypie śnieg, jest mróz, czy jest upał
i mocno świeci słońce.
Outdoorowa odzież Ducksday dla dzieci w wieku 6 miesięcy - 12 lat, łączy
w sobie wyjątkowe wzornictwo z bardzo dobrą jakością i wysokimi parametrami technicznymi materiałów, dbałością wykonania i funkcjonalnością
ubranek.
Ubrania z kolekcji letniej (plażowej), kolekcji zimowej (narciarskiej), jak również
całoroczne kombinezony przeciwdeszczowe zapewniają dzieciom ciepło, komfort, oddychalność, swobodę ruchów i wygodę podczas aktywności i zabaw
na powietrzu przez okrągły rok.
Wszystkie oferowane produkty posiadają atest Oeko-Tex Standard 100
i są przebadane na brak obecności substancji szkodliwych.
Walory i parametry kombinezonów oraz kurtek zostały docenione przez branżowych ekspertów oraz uhonorowane wieloma nagrodami m.in. przez portal
Zabawkowicz.pl, Influencers’s TOP 2019, targi Kids’ Time w Kielcach, targi
ISPO w Monachium, targi Kind+Jugend w Kolonii.
Wyłączny dystrybutor marki Hugger w Polsce
Brytyjska marka Hugger specjalizuje się w najwyższej jakości plecakach
i plecaczkach dla dzieci w wieku 1 do 9 lat. Plecaki, dzięki wykorzystaniu markowych materiałów i wielu testom wytrzymałościowym, są gwarancją solidności,
lekkości oraz komfortu. Wesołe i kolorowe wzory sprawiają, że dzieci z chęcią się-

191

KIDS` TIME •

2020

gają po swoje plecaki, a rodzice mogą spać spokojnie, wiedząc że produkty Hugger są wolne od toksyn.
Doskonałe na wycieczki, spacery, wakacje, zakupy, do przedszkola i szkoły
będą towarzyszyć dziecku wszędzie tam, gdzie będzie tego chciało.
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Palplay
www.palplay.co.il
Początki firmy PALPLAY sięgają 1996 roku, kiedy powstała firma Marian Plast.
Obecnie, jako PALPLAY, sprzedajemy nasze produkty do ponad 40 krajów na całym
świecie. Znajdziecie je w pokojach dziecięcych, na balkonach i w przydomowych
ogródkach w Europie, USA, Australii i Ameryce Południowej. Naszym głównym celem jest dostarczanie na rynek bezpiecznych i solidnych produktów doskonałej
jakości. Dbamy o to, aby nasze zabawki ogrodowe były kochane zarówno przez
dzieci, jak i rodziców - mając na uwadze ich wygodę, upraszczamy montaż i dostosowujemy opakowania tak, aby łatwo było je zapakować do samochodu.
The beginnings of PALPLAY date back to 1996, when the company Marian Plast
was founded. Now, as PALPLAY, we sell our products to over 40 different countries all
over the world. You will find our toys in kids rooms, balconies and in home gardens
in Europe, USA, Australia and South America. Our main focus is to provide the market
with safe and sturdy kid products of perfect quality. We make sure that our products
are loved by both children and parents - keeping their comfort in mind we simplify the
assembly and we adjust the packages so that it’s easy to pack them into the car.

I-82

Panta Plast
ul. Szparagowa 12
91-211 Łódź
www.pantaplast.com.pl
Panta Plast jest uznanym w Polsce i w Europie producentem i dystrybutorem
artykułów szkolnych oraz biurowych. Posiada również w swojej ofercie szeroką
gamę produktów przeznaczonych dla dzieci.
W ramach rozwoju poszerzamy stale nasz asortyment handlowy zarówno

192

KIDS` TIME •

2020

w zakresie wyrobów własnych opartych na foliach i tworzywach PVC, PP, sztucznej
skóry, papieru jak i produktach marek zaprzyjaźnionych takich jak: CREATIVE – zestawy kreatywne dla dzieci, INSTANT PLAYCOLOR - kleje i farby, NEBULO - kredki
i farby, OPTIMUM - zeszyty i notesy, KANGARO - dziurkacze, zszywacze, UNIMAX
- artykuły piśmienne.
Panta Plast is a producer and distributor of school and office supplies recognized
in Poland and Europe. It also offers a wide range of products for children.
As part of our further development, we are constantly expanding our range of
products both in the field of our own products based on PVC and PP foils, artificial
leather, paper and brand products such as CREATIVE – sets for children, INSTANT PLAYCOLOR - glues and paint, NEBULO - crayons and paints, OPTIMUM – notebooks, KANGARO - punchers, staplers, UNIMAX - pens.

Papierniczy Świat-Unit Wydawnictwo
ul. Kierbedzia4,00-728 Warszawa
tel. +48223201501
e-mail: info@unit.com.pl
www.unit.com.pl
www.papierniczyswiat.pl
Magazyn skierowany do sektora Papier-Biuro-Szkoła. Nowości w ofercie, tendencje na rynku, czy zmiany prawa – to tylko przykłady rubryk i tematyki jaką porusza zespół redakcyjny. Do współpracy zaproszeni są również praktycy oraz eksperci,
którzy przekładają teorię na realia w jakiej funkcjonuje branża. Obecność na licznych imprezach, kontraktacjach, targach w kraju i za granicą oraz na bieżąco ualtualniana baza wysyłek redakcyjnych i pokaźna liczba prenumeratorów sprawia, iż
magazyn Papierniczy Świat jest cenionym narzędziem w komunikacji z branżą oraz
poszukiwaniu partnerów biznesowych. Papierniczy Świat jako jedyny magazyn
z Polski przynależy do międzynarodowego stowarzyszenia branży PBS - International Stationery Press Association (ISPA).

193

Stoisko / Stand

KIDS` TIME •

2020
Stoisko / Stand

D-98

PARALLELI TRADE FAIRS SRL
Via Paolo Giovio 4
20144 Milano Mi
Italy
Tel. +39 02 5811.0007
Fax +39 02 4550.9560
Mail: fiere@paralleli.eu
Web: www.paralleli.eu
PARALLELI TRADE FAIRS specialises in promoting and selling Baby industry
events all over Europe.
We cooperate with Baby industry exhibition organisers in China, Hong Kong,
India, Indonesia, Poland, Turkey and Ukraine.
We are sales agent for KIDS’ TIME for Europe.

I-98

PartDeco
ul. Piskorskiego 11
70-809 Szczecin
www.partydeco.pl
Partydeco
Importer i Producent Dekoracji: Urodziny, Wesele, Święta
24 LATA HISTORII, 7 000 PRODUKTÓW, 3 500 KONTRAHENTÓW, 10 000m²
POW. MAGAZYNOWEJ
Wygodna Współpraca
• Integracja systemów, automatyzacja i rabaty
• Historia zamówień i możliwość powielania
• zarządzanie danymi za pomocą xls, xml, csv
Projektowanie i Marketing
• szybkie wdrażanie nowych produktów i wysoka jakość
• wsparcie w budowaniu ekspozycji sklepowej
• zdjęcia, opisy, materiały reklamowe i Social Media
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Dostawa “just in time”
• nowoczesne magazyny wysokiego składowania
• wiele miejsc dostawy

C-59

PASO Polska Sp. z o.o. Sp. k.
Sierosław, ul. Skrajna 1
62-080 Tarnowo Podgórne
tel. 61 89-666-66
e-mail: paso@paso.pl
Firma Paso Polska jest jednym z największych polskich dostawców artykułów
szkolnych, plecaków, tornistrów, toreb sportowych, worków, piórników i walizek;
wszystkiego, w co można się spakować.
Przez ponad 36 lat swojej działalności firma znacznie rozwinęła się nie tylko na
rynku krajowym, ale i europejskim.
Paso Polska oferuje szeroką gamę produktów z kolekcji własnych oraz licencyjnych z postaciami z ponadczasowych, znanych i lubianych bajek, filmów czy seriali.
Firma posiada licencję Disney (Star Wars, Frozen, Cars, Minnie Mouse), Rachael
Hale, Barbie, Maui, Studio Pet’s, Marvel i wiele innych.
Produkty adresowane są do różnych grup wiekowych. Wyróżniają się wysoką
jakością wykonania, funkcjonalnymi modelami, posiadającymi wiele udogodnień
– dużą liczbę przegródek, kieszenie na komórkę czy z wyjście na słuchawki.
Produkty Paso Polska mają ciekawe kolory i wzory, zaprojektowane zostały
według najnowszych trendów, z myślą o funkcjonalności oraz bezpieczeństwie
i zdrowiu użytkowników.
Paso Polska is one of the largest Polish suppliers of school supplies, backpacks,
schoolbags, sports bags, trolleys, bags, pencil cases and suitcases; everything you can
pack into.
For over 36 years of its activity, the company has grown significantly not only on
the domestic market but also on the European market.
Paso Polska offers a wide range of products from its own and licensed collections
with characters from timeless, well-known and popular fairy tales, films and TV series.
The company has Disney licenses like: Star Wars, Frozen, Cars, Minnie Mouse, Rachael
Hale, Barbie, Maui and Sons, Studio Pet’s, Marvel and many more.
The products are addressed to different age groups. They are distinguished by high
quality, functional models with many conveniences - a large number of compartments,
mobile phone pockets or headphones outputs.
Paso Polska products have interesting colors and patterns, designed according to
the latest trends, with a view to the functionality, safety and health of users.
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B-46

Pastelowe Love
ul. Belgradzka 71, 80-288 Gdańsk
osoba kontaktowa: Karol Brzoskowski
tel. + 48 501 096 708
e-mail: kontakt@pastelowelove.pl
Pastelowe Love ® to marka unikatowych, skandynawskich dekoracji do pokoi
dziecięcych - naklejek, plakatów i dekoracji z drewna. Wszystkie nasze produkty są
zaprojektowane i wyprodukowane w Polsce, z najwyższej jakości materiałów.
Pomysł na stworzenie firmy narodził się w 2014 roku, kiedy szukaliśmy inspiracji na urządzenie pokoju naszych dzieci. Nie mogąc znaleźć nic ciekawego, postanowiliśmy stworzyć wyjątkowe naklejki ścienne. Kiedy okazało się, że budzą one
ogromne zainteresowanie wśród naszych znajomych, zrodził się pomysł sklepu.
To właśnie trójka naszych dzieci jest dla nas największą inspiracją, do tworzenia
niepowtarzalnych produktów.

D-82

„PIK JAKUB RODZIK”
Żaby 63a, 96-314 Baranów
tel. 512-501-664,
e-mail: dystrybucja@tinystar.pl
Tiny Star jest odpowiedzią na potrzebę rodziców, którzy cenią jakość i estetykę produktów dla swoich dzieci. Rodzicielstwo to niesamowita i wyjątkowa podróż,
dlatego tworzymy produkty, które są tak samo przydatne, jak piękne. Oferujemy
unikalne rzeczy z autorskimi wzorami i praktycznymi rozwiązaniami. Łączymy design i funkcjonalność. Bezpieczeństwo i wygoda maluszków są dla nas priorytetem.
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Wszystkie nasze produkty wykonane są w Polsce z najlepszej jakości certyfikowanych tkanin.

Stoisko / Stand

Tiny Star is the response to the need of parents who value quality and aesthetic in
products for their babies. Parenthood is an amazing and a very special journey. This is
why we create products that are as useful as they are beautiful. We offer unique goods
with authorial patterns and practical solutions. We combine design and functionality.
The most important things for us are baby’s safety and comfort. All of our products are
made in Poland with the best quality and certified fabrics.

I-59

PILOT
ul. Cybernetyki 10
02-677 Warszawa
Pilot to kultowa, znana na całym świecie marka produktów piśmiennych – piór,
długopisów olejowych, żelowych, markerów oraz wymazywalnej kolekcji FriXion.
Wszystkie nasze produkty zostały zaprojektowane i wykonane z największą precyzją i starannością, w oparciu o najnowocześniejsze technologie, by znacząco zwiększyć komfort oraz bezpieczeństwo ich użytkowania. Produkty Pilot to szeroka gama
kształtów i kolorów obudów oraz ogromna różnorodność grubości linii pisania i ich
pięknych odcieni - przygotuj się na pełen zachwyt, gdy je zobaczysz... zapragniesz
mieć je wszystkie!

D-33

PINOKIO BABY FASHION M.P.W. Gizinscy Sp. j.
ul. Mireckiego 4, 97-300 Piotrków Tryb.
tel. +48 604 054 565
e-mail: sprzedaz@pinokio.net.pl
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Pinokio to jeden z największych polskich producentów odzieży dziecięcej i niemowlęcej. Markę wyróżnia nowoczesne wzornictwo wpisujące się w trendy mody
oraz najwyższa jakość produktów. W internecie nasze produkty otrzymały setki
pozytywnych opinii od zadowolonych klientów z Polski oraz Europy Zachodniej.
Najwyższą jakość naszych ubranek wypracowaliśmy przez ponad 25 lat doświadczeń w produkcji ubranek dla dzieci. Nasze doświadczenia to również współpraca
ze sklepami stacjonarnymi, internetowymi oraz polskimi i zagranicznymi sieciami
sklepów.
Pinokio to firma rodzinna.

Stoisko / Stand

Pinokio is one of the biggest polish producer of the fashion for baby. Modern design,
blending in the trends of fashion and highest quality of our products are our strongest
points. Pinokio recived over a hundred of positive opinions of satisfied customers form
Poland, Germany and other countries of western Europe. Highest quality of our clothes
was built through over 25 years of production of baby fashion. Our experience is also
cooperation with regular shops, webshops and international chains of stores.
Pinokio is also a family business.

C-24

PLAYMOBIL Polska sp. z o.o.
60-204 Poznań, ul. Górki 7
tel. (+48) 664 976 343
e-mail: Team-Polska@playmobil.pl
Firma geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG z siedzibą we frankońskim Zirndorf, obok Norymbergii (Niemcy) jest producentem PLAYMOBIL -‐ premium zabawek o najwyższej jakości „made in Europe”.
Figurki PLAYMOBIL o wielkosci 7,5 cm znajdują się w centrum tej kreatywnej,
wielokrotnie nagradzanej zabawki systemowej. Rozwijająca wyobraźnię zabawa
w odgrywanie ról w historycznej czy aktualnej scenerii fascynuje dzieci i jest ceniona przez rodziców i pedagogów. Od 1974 roku wyprodukowano już 3 miliarda
figurek PLAYMOBIL. Ponad 40 tematów rozprowadzanych jest w ponad 100 krajów
na świecie. Grupa Brandstätter z produkcją w Niemczech, na Malcie, w Hiszpanii
i Czechach osiagnęła w 2018 roku obroty 748 milionów Euro i zatrudnia na całym
świecie ponad 4.600 osób.
Od 2000 roku to innowacyjne przedsiębiorstwo projektuje, wytwarza i rozprowadza wysokiej jakości donice z tworzywa sztucznego marki LECHUZA, a od 2015
roku również stylowe meble ogrodowe
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A-5

PPHU PLUS-Z KRZYSZTOF CZAPSKI
Korkowa 167
04-549 Warszawa
tel. 22/8156640
fax 22/6133751
e-mail: plus-z@plus-z.Pl
www.Plus-z.Pl
Firma Plus-Z już od 1990 roku jest obecna na rynku upominków, zabawek
i artykułów dla dzieci. Od 18 lat współpracujemy z niemiecką firmą Depesche
GmbH i jesteśmy wyłącznym dystrybutorem ich bestsellerowych linii – TOPModel, Miss Melody i innych. Specjalizujemy się w sprzedaży artykułów kreatywnych,
szkolnych i papierniczych. Wieloletnie doświadczenie w sprzedaży artykułów najwyższej jakości i utrzymywanie dobrych stosunków zarówno z naszymi dostawcami, jak i klientami to nasza wizytówka.
Plus-Z company has been present on the gifts, toys and children accessories market in Poland since 1990. For 18 years now we have been cooperating with German
Depesche GmbH and we are exclusive distributors of their brands - TOPModel, Miss Melody and others. We specialize in stationery, school accessories and creative articles. Due
to many years of sale of very good quality products, our sales net covers selected shops
with top brands collections.

B-29

PM INVESTMENT GROUP SP. Z O.O. SP. K.
Łukówiec 98
05-480 Karczew
tel. 223940994
e-mail: info@pminvestment.pl
www.millymally.pl
www.pminvestment.pl
PM INVESTMENT GROUP to właściciel polskiej marki Milly Mally, zajmujemy się
produkcją i dystrybucją markowych artykułów dla dzieci. Nasze produkty to design cieszący dzieci, estetyka, przystępna cena a przede wszystkim bezpieczeństwo.
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Połączenie tych cech pozwala naszej firmie z sukcesem zdobywać zarówno Polski
jak i Europejski rynek. Każdego roku wprowadzamy nowe produkty oraz bazując na
doświadczeniu z lat poprzednich, rozwijamy posiadany asortyment. Jesteśmy firmą
przychylną klientowi, do każdej oferty współpracy podchodzimy indywidualnie.

Stoisko / Stand

PM INVESTMENT GROUP is the owner of the Polish Milly Mally brand, we manufacture and distribute branded children‘s articles. Our products are children‘s design, aesthetics, affordability and first of all safety. Combining these features allows our company to successfully gain Poland and European market. Each year we introduce new
products and we based on experience from previous years, we develop our assortment.
We prepare individual offer of cooperation because every client is unique.

D-121

PPH Poldaun Sp. z o.o.
Bilcza, ul. Leśna 2,
26-026 Morawica,
tel. 41 311 70 65,
fax 41 311 71 40
e-mail: kontakt@be-baby.pl
www.be-baby.pl
Marka bebaby została stworzona przez firmę PPH Poldaun Sp. z o.o., renomowanego, polskiego producenta kołder i poduszek oraz wypełnień pościelowych
i meblowych. Nasze 30 letnie doświadczenie w branży gwarantuje zadowolenie
nawet najbardziej wymagających Klientów oraz stabilność współpracy. Wszystkie kołdry, poduszki, zestawy pościeli a także rożki i poduszki do karmienia, pod
marką bebaby, wytworzone zostały z bezpiecznych, hypoalergicznych surowców
i opatrzone znakiem Tekstylia Godne Zaufania, co potwierdza Certyfikat Standard
100 by Oeko-Tex w kl. I.
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I-67

POLTOP Sp. z o.o.
ul. Szewczenki 24
51-351 Wrocław
tel. +48 607 450 280
e-mail: poltop@poltop.pl
www.poltop.pl
POLTOP sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, zaopatruje zarówno sklepy detaliczne, jak i hurtownie na terenie całego kraju. W swojej ofercie posiadamy szeroki
asortyment klocków LEGO® , a także produktów Room Copenhagen (pojemniki
LEGO® do przechowywania i porz ądkowania, gabloty na minifigurki LEGO®,Lunchboxy, kubki ze słomką, butelki LEGO®). Artykuły szkolne LEGO® (długopisy żelowe, kredki, ołówki, temperówki, gumki do mazania, zestawy szkolne, naklejki).
W swojej ofercie również budziki i zegarki firmy Clic Time.
Zapraszamy do współpracy.
POLTOP sp z o. o. ( Ltd) located in Wrocław on T. Szewczenki Street 24.
We supplies retail stores and wholesalers throughout the country. We offer a wide
range of LEGO® as well as Room Copenhagen products (LEGO® containers for storage
and organization, LEGO® minifigure display cases, Lunchboxes, cups with a straw,
LEGO® bottles). LEGO® school supplies (gel pens, crayons, pencils, sharpeners, erasers,
school sets, stickers). Clic Time alarm clocks and watches are also on offer.
We offer a wide range of LEGO® as well as Room Copenhagen products (LEGO®
containers for storage and organization, LEGO® minifigure display cases, Lunchboxes,
cups with a straw, LEGO® bottles)
We encourage you to familiarize yourself with our offer and we invite you to cooperation.
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Power Gift Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka komandytowa
ul. Miastecka 2
77-100 Bytów
tel. 0048 59 834 75 10
Nasza przygoda z branżą upominkową rozpoczęła się w 2006 roku. Jesteśmy
jednym z pierwszych producentów produktów spersonalizowanych na polskim
rynku. Dzisiaj nasze produkty oprócz sklepów i stoisk na terenie Polski można kupić
w Niemczech, Austrii, Szkocji, Francji, a od niedawna także we Włoszech. Współpracujemy zarówno z klientami indywidualnymi jak i sieciami sklepów. Staramy się
tworzyć produkty zgodnie z obowiązującymi trendami, nowocześnie i z humorem
dzięki czemu trafiamy do wielu grup docelowych. Zapraszamy do współpracy!
Unsere Geschichte mit Geschenkartikeln hat im 2006 Jahn angefangen.Wir haben
als ein erster Hersteller die personalisierten Geschänke und Souvenirs auf dem polnischen Markt gestartet. Im Laufe der Zeit und immer mehrere Produkte im unseren
Sortiment haben wir sich sehr entwickelt – jetzt erfasst unser Sortiment ganzen Polen
und auch andere europanische Lände – Deutschland, Österrreich, Schottland und seit
kurzem auch in Italien kaufen. Wir arbeiten sowohl mit einzelnen Kunden als auch mit
Großhandelsbetriebe. Wir arbeiten schnell, profesionell und mit höchstem Anspruch an
Qualität.
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I-59

PUKKA
ul. Cybernetyki 10
02-677 Warszawa
Pukka, czyli najwyższa jakość! Produkty Pukka to profesjonalizm wykonania
połączony z najlepszą jakością materiałów i niepowtarzalnym stylem. Tworzenie
notatek, segregowanie informacji i dokumentów, planowanie oraz organizacja pracy jeszcze nigdy nie były tak proste! Praca i nauka z produktami Pukka są po prostu
przyjemniejsze! 14 lat doświadczenia, poświęcenia i zaangażowania pozwoliły na
rozwój i sprawiły, że marka stała się liderem na rynku w segmencie zeszytów i papeterii biurowej.

C-8

PUKY GmbH
ul. Stanisława Klimeckiego 23
30-705 Kraków
tel. 600-030-230
e-mail: biuro@rowerypuky.pl
www.puky.pl
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Firma PUKY GmbH istnieje na rynku od 1949 r. Od samego początku specjalizuje się w produkcji pojazdów dziecięcych.
PUKY znane jest z kompetencji i zaangażowania w produkcję pojazdów przeznaczonych dla dzieci a także z innowacyjności i wyjątkowo wysokich standardów
produkcji i konstrukcji: wysokiej jakości materiały i komponenty jak również proszkowe malowanie pojazdów, gwarantują zadowolenie Waszych Klientów i pełne
bezpieczeństwo dla małych użytkowników.
PUKY oferuje:
- 5 lat gwarancji, przypisanej do produktu, na: ramę, widelec i kierownicę
- unikalny standard produkcji i doświadczenie od ponad 60 lat,
- pojazdy produkowane tylko i wyłącznie w Niemczech,
- pojazdy testowane przez niezależne organizacje konsumenckie,
Wyłączna reprezentacja na obszarze: Polska, Ukraina, Litwa, Łotwa, Estonia:
TRW Andrzej Dymek

Stoisko / Stand

C-85

Firma Handlowa PULIO Krzysztof Gebel
ul. Żegiestowska 3
50-542 Wrocław
tel. +48 71 352 07 80
fax +48 71 390 84 02
www.pulio.pl
Pulio jest firmą działającą od 2006 roku w branży dziecięcej. Jesteśmy importerem i wyłącznym dystrybutorem wielu marek zabawek i akcesoriów dla dzieci
i niemowląt znanych na całym świecie. Współpracujemy ze znanymi sieciami marketów, dyskontów, sklepami tradycyjnymi oraz internetowymi działającymi na terenie całego kraju. Nasze produkty znajdą Państwo m. in. w sklepach SMYK, Carrefour, 5.10.15. Współpracujemy również z sieciami stacji paliw dostarczając im nasze
produkty do programów lojalnościowych (Statoil, BP). Nasza siedziba mieści się we
Wrocławiu. Zachęcamy również do odwiedzania naszego stoiska na najważniejszych targach branżowych w Polsce!
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A-69

QELEMENTS
Zabawki są dla nas ważne. Od 2008 roku z pasją wprowadzamy na Polski rynek
innowacyjne produkty z USA i Europy - najwyższej jakości, wyróżnione w międzynarodowych i polskich konkursach - zabawki edukacyjne i akcesoria wspierające
rozwój dzieci. Jesteśmy dumnym dystrybutorem:
• zabawek Fat Brain Toy Co, producenta Bąbelków Dimpl i przyssawek
Squigz,
• składanych samochodzików Modarri,
• pachnących produktów Scentco,
• magnetycznych składanych zwierząt i dinozaurów Halftoys,
• klocków BioBiobuddi z bioplastiku,
• farby w płynie do malowania kropkami, Do a Dot Art.
Zapraszamy na stronę przeznaczoną specjalnie do współpracy biznesowej
www.Qelements.pl.
Toys are important to us. Since 2008 we have been introducing innovative products from the USA and Europe to the Polish market - educational toys and accessories
of the highest quality, recognized at the international and Polish competitions. We are
a proud distributor of:
• Fat Brain Toy Co toys - the producer of Dimpl and Squigz,
• Modarri cars,
• Scentco - scented products,
• Halftoys - magnetic construction animals and dinosaurs,
• BioBiobuddi - building blocks made of bioplastic,
• Do a Dot Art - liquid paints for painting with dots.
Please visit our website dedicated specifically to the business cooperation www.
QElements.pl.

B-24

„RIKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”
Spółka Komandytowa
ul. Kuźniczka 17
42-152 Opatów
www.riko.pl
Dział handlowy:
EURO-CART Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 21
42-217 Częstochowa
tel./fax (0048) 34 370 32 98
tel. (0048) 603 606 980
e-mail: biuro@euro-cart.eu
www.riko.pl
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Firma RIKO jest polskim producentem markowych wózków i fotelików dziecięcych. Cieszymy się długoletnim uznaniem wśród odbiorców w kraju i za granicą.
Jesteśmy jednym z najbardziej uznanych polskich eksporterów artykułów dziecięcych. Produkty te charakteryzują się trwałością, łatwością obsługi oraz nowoczesną
stylistyką.
W trosce o bezpieczeństwo dzieci wszystkie nasze produkty wykonane są
zgodnie z normą EN1888 oraz przy użyciu przyjaznych dziecku tkanin z certyfikatem Oko-Tex Standard. Wyłącznym dystrybutorem produktów RIKO na terenie Unii
Europejskiej jest firma EURO-CART Sp. z o.o.

Stoisko / Stand

RIKO company is a Polish manufacturer of branded baby strollers and car seats. We
enjoy longtime appreciation of customers in our country and abroad. We are one of
the most recognized Polish exporters of baby articles.
These products are characterized by durability, ease of use and modern design. In
concern for the safety of children, all our products are manufactured in accordance
with EN1888 standard and using child-friendly fabrics certified Oko-Tex Standard. The
sole distributor of RIKO in the European Union is EURO-CART Sp. z o.o.

G-18

ROAN
ul. Warszawska 112
42-202 Częstochowa
tel. 34 362 14 29
www.roan.pl
ROAN to firma rodzinna, przekazująca doświadczenia i tradycje z pokolenia na
pokolenie. Przedsiębiorstwo powstało w 1970 roku, jednakże jego korzenie sięgają
kilkunastu lat wstecz. Obecnie trzecie pokolenie wdraża nowe pomysły do sprawdzonych już rozwiązań wychodząc naprzeciw rosnącym wymaganiom klientów.
Klientom oferujemy wózki wielofunkcyjne, spacerowe, foteliki samochodowe
oraz akcesoria w bogatej kolorystyce, zgodnej z najnowszymi trendami.
Nadrzędnym celem naszej firmy jest zagwarantowanie pełnej satysfakcji klientom w związku z czym szczególny nacisk kładzie się na wysoką jakość wyrobów.
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B-3

PHU ROJAX
ul. Lubelska 50
35- 233 Rzeszów
tel. +48-17- 852-24-11
e-mail: rojax@rojax.pl
www.rojax.pl
Importer sprzętu sportowego i rowerowego
Jesteśmy dystrybutorem marek:
VIVO
• rowerki dziecięce
• przyczepki rowerowe do przewozu dzieci
• rowerki biegowe,
• hulajnogi,
• rolki,
• wrotki
• rękawiczki rowerowe,
• piłki,
• rękawice bramkarskie,
• okularki, czepki

A-71

P.P.H.U. Rozette
99-400 Łowicz,Polska
ul. Bortnowskiego 11
tel./fax +48 46 837 37 55
tel. +48 46 830 01 80
tel. kom. +48 501 763 578
e-mail: biuro@rozette.pl
http: www.rozette.pl
Firma ROZETTE od 28 lat zajmuje się produkcją i importem opakowań ozdobnych do prezentów.
W swoim asortymencie posiada : wyroby wstążkowe ,torebki ozdobne ,pudełka ,papier.
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W ostatnich latach swoją ofertę poszerzyliśmy o upominki , a także produkty
impulsowe i hitowe .
Zapraszamy do współpracy.

Stoisko / Stand

ROZETTE (company), established in 1992, specializes in production and import of
gift wrappings and accessories.
Our assortment of products includes: ribbons, decorative bags, boxes and wrapping paper.
In recent years, we have expanded our portfolio to include small gift ideas, impulse
purchase, and seasonal hit items.
We welcome your cooperation.

D-74

Rücken sp. z o.o.
ul. Kujawska 44a
86-050 Solec Kujawski, Polska
tel. (+48) 52 387 44 22, (+48) 697 707 330
e-mail: bok@rucken.pl
Rücken - materace premium dla dzieci, naszą domeną są produkty najwyższej
jakości. W materacach Rücken znajdą Państwo, bardzo przemyślane i innowacyjne rozwiązania. Nasi technolodzy przy współpracy ze środowiskiem medycznym
stworzyli doskonale oddychające, antybakteryjne i antyalergiczne produkty. Materacowe wnętrze Rücken to najwyższej jakości pianki wykrajane na miejscu w jednej
z najnowocześniejszych krajalni w Polsce oraz doskonałej jakości pokrowce Tencel.
Dbamy o każdy szczegół, dokładnie opisujemy surówce, by mogli Państwo dokonać świadomego wyboru i zadbać o spokojny sen maluszka!

C-75

Rynek Zabawek
REDAKCJA
Anna Wakulak, redaktor naczelna
tel. 22 379 78 76, fax: 22 479 49 19
tel. kom. 503 720 929
e-mail: awakulak@rynekzabawek.pl
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REKLAMA
Anna Piskorska
tel. 22 379 78 86, fax 22 479 49 19
tel. kom. 517 332 398
e-mail: apiskorska@rynekzabawek.pl
PRENUMERATA
tel. 22 379 78 89
e-mail: prenumerata@rynekzabawek.pl
„Rynek Zabawek”
ul. Narwik 8 lok. 58
01-471 Warszawa
„Rynek Zabawek” to profesjonalny magazyn dla specjalistów z branży zabawek, gier i hobby. Pismo odpowiada na rosnące potrzeby firm, idealnie sprawdzając się w roli rynkowego łącznika między producentem, dystrybutorem, handlem
a konsumentem. Fachowe media (magazyn drukowany, portal RynekZabawek.pl,
Facebook), oparte na doświadczeniu, wiedzy, pomysłowości oraz sieci branżowych
kontaktów w Polsce i za granicą, dostarczają informacji niezbędnych do prowadzenia przedsiębiorstwa, zacieśniają relacje biznesowe i otwierają nowe perspektywy.
Rynek Zabawek jest członkiem ZKDP.
Wyjdź z cienia. Wejdź na rynekzabawek.pl
Magazyn w wersji papierowej charakteryzują pogłębione analizy rynkowe,
porady, atrakcyjne prezentacje produktów. Jednak wszyscy wiemy, że z biznesem
mamy do czynienia przez 24 godziny na dobę, a dodatkowo nieustannie się on
zmienia. Ważne, by puls wydarzeń był stale monitorowany i uaktualniany. To właśnie jest głównym celem serwisu online, naszego równorzędnego działania wydawniczego.

E-19, E-35

SCANDINAVIAN BABY
Jesteśmy dystrybutorem:
- Elodie Details
- BabyBjorn,
- Baby Dan,
- Herobility
- THULE
- PUJ
- bombol
Od 2005 roku oferujemy produkty najlepszych firm skandynawskich, które łączą w sobie najwyższą jakość, bezpieczeństwo i funkcjonalność.
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Pracujemy w modelu tradycyjnym oraz dropshipping. Zamówienia złożone do
godziny 13.00 wysyłamy tego samego dnia.
Zapraszamy na www.scandinavianbaby.pl

Stoisko / Stand

C-21

Scood Sp. z o.o.
Zamienie, Dawidowska 10
05-500 Piaseczno
tel. 791609321
e-mail: biuro@scood.pl
http://scood.pl
http://hornit.pl
HORNIT to marka premium z akcesoriami rowerowymi. Pierwszym produktem,
który Hornit wprowadził na rynek, był dB140 – najgłośniejszy elektroniczny dzwonek rowerowy na świecie. Każdy go usłyszy, nawet roztargniony kierowca czy pieszy ze słuchawkami na uszach.
Produkt okazał się hitem, dlatego rozszerzono asortyment na Hornit LITE –
dzwonek elektroniczny i lampka LED z ładowaniem USB i Hornit CLUG – najmniejszy na świecie stojak rowerowy oraz serię dedykowaną dla dzieci Mini Hornit i Nano
Hornit – imitator dźwięków i światełko. To był strzał w dziesiątkę. Kolejnym produktem Hornita jest lampka pod siodełkowa o nietuzinkowym kształcie o nazwie
Bike Balls. Obecnie akcesoria Hornit sprzedawane są w ponad 40 krajach na całym
świecie.
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C-55

Scoot & Ride
Solution Baby Care Sp. z o.o.
ul. Przyczółkowa 141a
02-962 Warszawa
Michał Lenarczyk michal@solution-bc.pl +48 500 000 528
Joanna Gabrysiak-Wadowska joanna@solution-bc.pl +48 505 449 934
www.scootandride.pl
Scoot & Ride to austriacki producent hulajnóg i ultralekkich kasków. Absolutnym numerem jeden jest model Highwaykick 1, spełniający funkcję pojazdu 2w1,
łączącego cechy jeździka i hulajnogi, przeznaczony dla dzieci już od 1 r.ż. Marka kładzie ogromny nacisk na stałe unowocześnianie wszystkich produktów w priorytetowych dla niej kwestiach, tj. bezpieczeństwa, równowagi, komfortu oraz funkcjonalności. Scoot & Ride został doceniony na całym świecie, o czym świadczą liczne
nagrody zdobywane przez markę. W 2018 roku Highwaykick 1 zdobył wyróżnienie
w konkursie Zabawka Roku. Wyłącznym dystrybutorem marki Scoot & Ride w Polsce jest Solution Baby Care.

D-31

Scorpio Poland
Łódzka 179
95-054 Ksawerów
tel. 500700500
www.yoclub.pl
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Firma Scorpio Poland jest producentem odzieży dla niemowląt, dzieci, młodzieży. Scorpio na rynku istnieje 22 lata Portfolio firmy to: skarpetki, rajstopy, bielizna, buciki, czapki. Aktualnie na sezon Wiosna /Lato 2020 firma poszerza swój asortyment o produkty dla dorosłych. Na zbliżający się sezon powstała nowa kolekcja
Family gdzie Rodzice i i ich pociechy znajdą coś dla siebie.
W czerwcu 2019 roku siedziba firmy zmieniła lokalizację i obecnie mieści się
w Ksawerowie na ul. Łódzka 179 Zapraszamy

Stoisko / Stand

F-1

SENSILLO
Rybnicka 9
43-190 Mikołów
www.sensillo.pl
Sensillo to dynamicznie rozwijająca się marka Grupy IKS 2. Pomimo krótkiego
stażu jej asortyment zdążył już podbić serca rodziców. W katalogu Sensillo można
znaleźć produkty niezbędne do pielęgnacji i zapewnienia komfortu najmłodszym.
Do najpopularniejszych kategorii produktów należą: materacyki do łóżeczka, śpiworki, kocyki, okrycia i przewijaki.

C-48

SES Creative
Generalny Dystrybutor w Polsce:
LOGIS S.A.
96-200 Rawa Mazowiecka
ul. Mszczonowska 36
e-mail: ses@logis.com.pl
www.ses-polska.pl
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SES Creative to holenderska marka, która od ponad 40 lat jest doskonale znana na całym świecie z najwyższej jakości zabawek kreatywnych. Rodzice znajdą
w ofercie SES Creative zestaw rozbudzający wyobraźnię i rozwijający umiejętności
manualne dziecka w każdym wieku.

Stoisko / Stand

SES Creative is a Dutch brand for 40 years well known all over the world with the
highest quality creative toys. Parents will find in wide products range of SES Creative
set which arouses imagination and developing manual skills of the child in any age.

Style & Fashion Accessories

B-17

Shellbag
Style and Fashion Accessories
TopQ Bucior Bukowski Sp. J.
ul. Osiedlowa 4
80-298 Gdańsk
Polska
tel. +48 692 454 144
e-mail: kasia@shellbag.com
e-mail: joanna@shellbag.com
Marka Shellbag powstała pod skrzydłami firmy TopQ z Gdańska. Od samego
początku naszym celem było tworzenie czegoś wyjątkowego z ciekawym designem i doskonałą jakością. Specjalizujemy się w produktach tekstylnych wzbogacających garderobę. Każdy z oferowanych przez nas produktów jest naszym autorskim pomysłem, zawsze zgodnym z panującymi trendami. Każdy produkt powstaje
całościowo na Pomorzu.
The Shellbag brand was created under the wings of TopQ from Gdańsk. From the
very beginning, our goal was to create something special with interesting design and
excellent quality. We specialize in textile products that enrich your wardrobe. Each of
our products is our original idea, always in line with prevailing trends. Each product is
made entirely in Pomerania.
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D-11

ARA LEGERO SHOES POLSKA SP. Z O.O.
ul. Ligocka 103 bud. 1 c, 40-568 Katowice,
tel. 32 252 10 45,
fax 32 252 10 44
e-mail: arashoes@aralegero.pl
www.superfit.at
Firma ara Legero Shoes Polska Sp. z o.o. jest przedstawicielem austriackiej firmy Legero Schuhfabrik GmbH posiadającej w swojej ofercie wysokojakościowe
obuwie dziecięce superfit i młodzieżowe Legero. Importowane przez nas obuwie
wykonane jest z najlepszych gatunkowo skór naturalnych i materiałów syntetycznych, przy wykonaniu najwyższych technologii oraz przy zastosowaniu membrany
Gore Tex.
98 % pediatrów i ortopedów wystawiło butom dziecięcym superfit najwyższą
ocenę. Takie są wyniki ankiety przeprowadzonej przez Legero Schuhfabrik w III
kwartale 2011 roku wśród ortopedów w Austrii, Niemczech i Szwajcarii.

B-87

SHOESLEL (LEL OOO PF)
Address: 610030 Kirov region, Kirov, P. Korchagina street, 86
Tel.: 8-8332-41-91-03
E-mail: lel@pflel.ru
https://www.pflel.ru/
Leather, Endurance, Loveliness. The company is rated one of TOP-5 children shoes
manufacturers in Russia. We produce comfortable shoes for children and teenagers, in
all variations of casual style. Only natural materials are used. Our products are wellknown for their quality which is monitored at each production stage. SHOESLEL is worn
in 4 continents: Europe, Asia, Australia and North America. Come join us!
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I-47

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu
Skórzanego
ul. Zgierska 73
91-462 Łódź
tel. 42 25 36 108,
e-mail: sekretariat@ips.lodz.pl,
www.ips.lodz.pl
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Skórzanego to jednostka naukowo-badawcza działająca na potrzeby przemysłu skórzanego, obuwniczego,
wyrobów medycznych, włókienniczego, meblarskiego, tworzyw sztucznych, biotechnologii, ochrony środowiska, a także przemysłu spożywczego.
Działalność Instytutu spójnie tworzą laboratoria badawcze, zakłady naukowe
oraz ośrodek certyfikacji oferując szeroki wachlarz usług w zakresie:
• badań naukowych i kontraktowych;
• prac badawczo-rozwojowych, projektowych i wdrożeniowych;
• opracowywania innowacyjnych produktów i technologii;
• działalności certyfikacyjnej;
• analiz i ekspertyz;
• konsultacji i doradztwa;
• szkoleń;
Łukasiewicz Research Network - Institute of Leather Industry is a scientific and research unit operating for the needs of the leather, footwear, medical devices, textile,
furniture, plastics, biotechnology, environmental protection and food industries.
The Institute’s activities are created by research laboratories, scientific facilities and
a certification center offering a wide range of services in the field of:
• scientific and contract research;
• research and development, design and implementation works;
• developing innovative products and technologies;
• certification activities;
• analyzes and expert opinions;
• consulting and advice;
• training;
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Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut
Włókiennictwa

B-31

Brzezińska 5/15
92-103 Łódź
tel. +48 42 61 63 100
e-mail: info@iw.lodz.pl
http://iw.lodz.pl
Łukasiewicz-IW jest uznaną w kraju i za granicą jednostką naukowo-badawczą realizującą interdyscyplinarne prace badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe
w obszarze nauk technicznych w zakresie: inżynierii materiałowej, chemii, technologii przetwórstwa polimerów, ochrony środowiska. Oferta usług obejmuje także
badania laboratoryjne i certyfikację wyrobów włókienniczych. Potencjał badawczy
laboratoriów wykorzystywany jest m.in. do oceny właściwości i bezpieczeństwa
surowców i wyrobów włókienniczych oraz zgodności z dyrektywami UE. Ł-IW jako
jedyny polski instytut jest uprawniony do wydawania certyfikatów STANDARD 100
by OEKO-TEX .
Łukasiewicz-IW is nationally and internationally recognised scientific research
centre which carries out interdisciplinary R&D and implementation works in the field
of technical sciences within: material engineering, chemistry, polymer processing technology, environmental protection. The offer of services also includes laboratory tests
and certification of textile products. The research potential of laboratories is used,
among others to assess the properties and safety of raw materials and textiles and
compliance with EU directives. Ł-IW as the only Polish institute is authorized to issue
certificates STANDARD 100 by OEKO-TEX .

C-7

SIMED P.P.H
ul. Estrady 130,
01-932 Warszawa
tel. 22 769 70 42,
tel. kom. +48 665 356 928
e-mail: info@simed.pl
www.Simed.pl
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Firma „Simed” jest producentem artykułów dla mam i dzieci. Od ponad 20 lat
wspiera rodziców dostarczając im produkty potrzebne do prawidłowego rozwoju
dziecka.
Z myślą o karmiących mamach i ich pociechach projektujemy nasze produkty
tak, aby łączyły w sobie proste rozwiązania, ergonomię i łatwość obsługi. Ich skuteczność została potwierdzona, m.in. poprzez testy na oddziałach położniczych
Instytutu Matki i Dziecka.
W naszej ofercie znajdziecie Państwo m.in. Laktatory elektryczne i ręczne, akcesoria do karmienia, wkładki laktacyjne oraz szeroką ofertę pieluszek wielorazowych.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą.

Stoisko / Stand

I-84

SmartBee Club Sp. Z o.o.
ul. Bukowska 27
62-081 Wysogotowo
tel. +48 665 080 043
e-mail: info@smartbee.club
SmartBee Club (www.smartbee.club ) jest polskim producentem zestawów
z eksperymentami dla dzieci/młodzieży, rekomendowanych przez Mensa Polska,
opracowanych przez doktorów nauk ścisłych związanych z Polską Akademią Nauk.
Innowacyjnością rozwiązania jest zastosowanie technologii rozszerzonej rzeczywistości (AR).
Premium SmartBee Box otrzymał tytuł Zabawki Roku 2019! Poza dużą dawki
rozrywki, eksperymenty przygotowane są tak aby zachęcić dzieci i dorosłych do
aktywnego odkrywania świata, a przede wszystkim rozumienia go. Rodzic spędza
wartościowy czas z dzieckiem, wzbudza kreatywność i ciekawość i zapoznaje z nowymi technologiami, które są nieodłącznym elementem dzisiejszych czasów.
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Smartoys Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
sp. k.

C-9

ul. Dembowskiego 17a
02-784 Warszawa
tel. 697 993 960
Jesteśmy dystrybutorem zabawek edukacyjnych następujących marek: Plan
Toys, Goki, Crocodile Creek, Tiger Tribe, Rubens Barn, Crazy Aaron. Działamy na rynku od 13 lat. To wystarczający czas. żeby zdobyć doświadczenie, a jednocześnie zachować świeżość spojrzenia na rynek i jego potrzeby  zapraszamy do współpracy
sklepy, hurtownie, placówki edukacyjne.

D-92

SNAP THE MOMENT
Producent:
Momental Monika Łukiańska
ul. Świstaka 48
80-175 Gdańsk
tel. +48 504187470
www.snapthemoment.pl
Bestsellerowy foto-kocyk® to flagowy produkt marki Snap the moment. Jest
to dwustronny kocyk, który rośnie razem z dzieckiem - jedna strona służy do oznaczania wieku malucha, druga to tradycyjny kocyk niemowlęcy. Dzięki zdjęciom na
kocyku rodzice widzą, jak ich dziecko rośnie i się zmienia. To cudowna pamiątka dla
całej rodziny. Foto-kocyk® na stałe zagościł w wyprawkach maluszków, zdobywając
uznanie tysięcy rodziców w Polsce. Rozszerzeniem oferty marki są foto-karty, poduszeczki foto-chmurki, a także satynowe pościele. Stonowana, delikatnie pastelowa
kolorystyka, stanowi piękne tło do tworzenia radosnych, dziecięcych foto–historii,
a jednocześnie trafia w gusta rodziców.
Photo-blanket® is one of the signature products of well known kids brand Snap
the Moment. Photo-blanket® quickly became best selling product after introducing it
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to the market in 2017. It is a double-sided baby blanket, which grows together with
your Little One. One side of the blanket shows the age of the baby, the other one is a
traditional baby blanket. Photo-blanket® is a perfect tool to help the parents catch and
snap the growth of their child. All you need to do is just mark the age of your baby and
take a picture. Yes, that easy! Photo- blanket® will help you create lots of unforgettable
memories for you and your family.
Snap the Moment has whole range of baby gifts starting from photo- blanket®
described above, photo-cards, photo-cloud pillow and satin bed covers. All products
come in carefully chosen pastel colours.

Stoisko / Stand

G-2

P.P.H. SOJAN inż. JAN SOŁTYSIAK
42-125 Kamyk , ul. Strażacka 56
Polska
tel. +48 343183755
tel. +48 605661781
tel. +48 601427245
e-mail; sojan@sojan.com.pl
e-mail: sojan1@interia.pl
Facebook- SOJAN
Facebook- SOJAN MARIUSZ SOŁTYSIAK
http://WWW.SOJAN.COM.PL
PRODUCENT WÓZKÓW DZIECIECYCH
P.P.H. SOJAN to wiodący polski producent wózków dziecięcych wielofunkcyjnych, wózków spacerowych, wózków lalkowych, huśtawek dziecięcych oraz fotelików samochodowych. Firma sojan została założona w 1979 roku. Produkty sojan
cieszą się nieustającym zainteresowaniem i uznaniem klientów zarówno w kraju
jak i na świecie. Wózki naszej produkcji od ponad 41 lat, wyróżnia orginalne wzornictwo, które tworzy zespół najlepszych naszych projektantów , oraz stosowanie
wyłacznie wysokiej jakości materiałów oraz nowoczesnych technologii produkcyjnych. Doświadczenie oraz znakomita znajomość potrzeb klientów umożliwia nam
wdrażanie innowacyjnych rozwiązań związanych z bezpieczeństwem użytkownika
i ergonomią . W trosce o bezpieczeństwo dzieci wszystkie nasze produkty wykonane są zgodnie z normą EN1888;2012, ECE R44/04 oraz przy użyciu przyjaznych
dziecku tkanin z ceryfikatem OKO-TEX STANDARD. Nadrzędnym celem naszej firmy
jest zagwarantowanie pełnej satysfakcji klientom w związku z czym szczególny nacisk kładzie się na wysoką jakość wyrobów.
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Serdecznie zpraszamy do odwiedzenia naszego stoiska i zapoznania się z naszymi nowościami.
MANUFACTURER OF PRAMS AND STROLLERS
P.P.H.SOJAN is a leading manufacturer of multi-functional prams, strollers,, dolls
pram, baby swings and car seats for children. Sojan Company was established in
1979. Products of Sojan are popular and valued by the clients within the country and
abroad. For over 41 years, our strollers have been standing out with an original design created by the team of best designers, and the use of only high quality materials
and modern manufacturing technologies. Experience and an exceptional knowledge
on the client’s needs allow us for implementation of innovative solutions connected
with the user safety and ergonomic. Caring about children safety, we manufacture
all our products in compliance with standard EN1888:2012, as well as with use of fabrics certified with OKO-TEX STANDARD that are friendly for the child. The paramount
purpose of our company is to fully satisfy our clients, thus we especially focus on high
quality of products.
We would like to invite you to visit our stand and learn about our new products.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДЕТСКИХ КОЛЯСОК
ПТП SOJAN (P.P.H.SOJAN) ЯВЛЯЕТСЯ ВЕДУЩИМ ПОЛЬСКИМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ,ППРОГУЛОЧНЫХ ДЕТСКИХ КОЛЯСОК, КУКЛОВЫЕ АВТОМОБИЛИ-ТЕЛЕЖКИ КУКОЛЬНЫЙ, КАЧЕЛИ ДЛЯ РЕБЯТ И АВТОКРЕСЕЛ.
КОМПАНИЯ SOJAN БЫЛА ОСНОВАНА В 1979 ГОДУ. ПРОДУКЦИЯ SOJAN ПОЛЬЗУЕТСЯ НЕИЗМЕННЫМ ИНТЕРЕСОМ И ПРИЗНАНИЕМ ПОКУПАТЕЛЕЙ КАК В ПОЛЬШЕ,
ТАК И ЗАГРАНИЦЕЙ. КОЛЯСКИ НАШЕГО ПРОИЗВОДСТВА НА ПРОТЯЖЕНИИ БОЛЕЕ 41 ЛЕТ ОТЛИЧАЕТ ОРИГИНАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН, КОТОРЫЙ СОЗДАЕТ КОМАНДА
НАШИХ ЛУЧШИХ ДИЗАЙНЕРОВ, А ТАКЖЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ И СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОИЗВОДСТВА. ОПЫТ И ОТЛИЧНОЕ ЗНАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ КЛИЕНТОВ ПОЗВОЛЯЕТ
НАМ ВНЕДРЯТЬ ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С БЕЗОПАСНОСТЬЮ И
ЭРГОНОМИКОЙ ПОЛЬЗОВАНИЯ. В ИНТЕРЕСАХ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ ВСЕ НАШИ
ПРОДУКТЫ ПРОИЗВОДЯТСЯ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ EN1888:2012, А
ТАКЖЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПЕЦИАЛЬНО РАЗРАБОТАННЫХ ДЛЯ ДЕТЕЙ ТКАНЕЙ,
ИМЕЮЩИХ СЕРТИФИКАТ OKO-TEX STANDARD. ГЛАВНОЙ ЦЕЛЬЮ НАШЕЙ КОМПАНИИ ЯВЛЯЕТСЯ ГАРАНТИЯ ПОЛНОГО УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ, В СВЯЗИ С
ЧЕМ ОСОБЫЙ АКЦЕНТ МЫ ДЕЛАЕМ НА ВЫСОКОМ КАЧЕСТВЕ ПРОДУКЦИИ.
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ НАШ СТЕНД И ОЗНАКОМИТЬСЯ С НАШИМИ НОВЫМИ ПРОДУКТАМИ.

220

Stoisko / Stand

KIDS` TIME •

2020
Stoisko / Stand

C-55

Solution Baby Care Sp. z o.o.
www.solution-bc.pl
Michał Lenarczyk michal@solution-bc.pl +48 500 000 528
Joanna Gabrysiak-Wadowska joanna@solution-bc.pl +48 505 449 934
Adres biura:
ul. Przyczółkowa 141a
02-962 Warszawa
Od 2009 roku firma Solution Baby Care zajmuje się dystrybucją marek premium
z segmentu artykułów dla dzieci oraz zabawek. Jesteśmy wyłącznym dystrybutorem w Polsce 12 prestiżowych, znanych i cenionych w świecie marek: Janod, Beaba,
Easywalker, Scoot & Ride, Lassig, Lilliputiens, Quut, Rubbabu, EZPZ, Mudpuppy, Red
Castle i Kaloo. Posiadamy w ofercie produkty z kategorii: wózki, wyprawka, posiłek,
sen, zabawki dla dzieci i niemowląt, przytulanki, torby dla mam, hulajnogi i inne.
Oferujemy produkty bardzo dobrej jakości, innowacyjne, o wyjątkowym designie
i funkcjonalnościach. Wyróżnia nas wyjątkowa obsługa klienta oraz nowoczesny
marketing.
Since 2009, Solution Baby Care has been distributing premium brands from the
children’s and toys’ segment. We are the exclusive distributor in Poland of 12 prestigious, well-known and respected brands in the world: Janod, Beaba, Easywalker, Scoot
& Ride, Lassig, Lilliputiens, Quut, Rubbabu, EZPZ, Mudpuppy, Red Castle and Kaloo. We
offer products from the following categories: strollers, buggies, accessories for children
(meal, sleep, hygiene), toys for children and babies, cuddly toys, bags for mums, scooters and others. We offer very good quality, innovative products with unique design and
functionality. We are distinguished by exceptional customer service and modern marketing.
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B-147

SPARCO KIDS
Wyłącznym importerem SPARCO KIDS na Polskę jest firma OXIMO
84-207 Łężyce
ul. Topolowa 1A
tel. +48 502 635 355
e-mail: sparco@oximo.pl
www: www.oximo.pl/sparco/
Foteliki SPARCO KIDS pochodzą od najbardziej rozpoznawalnego producenta
wyposażenia z zakresu bezpieczeństwa aut wyścigowych i rajdowych. Firma SPARCO postanowiła zadbać również o bezpieczeństwo najmłodszych. Produkty SPRACO to nie tylko jakość, precyzja wykonania, niebanalny design, a przede wszystkim
bezpieczeństwo. Wprowadzone innowacyjne technologie oraz gotowe intuicyjne
rozwiązania ułatwiają codzienne życie w trosce o Twoje dziecko.
The sole importer of SPARCO KIDS to Poland is the company OXIMO, 84-207 Łężyce
ul. Topolowa 1A
SPARCO KIDS car seats come from the most recognizable manufacturer of safety
equipment for racing and rally cars. SPARCO also decided to ensure the safety of the
youngest. SPRACO products are not only quality, precision, original design, and above
all safety. Introduced innovative technologies and ready-made intuitive solutions facilitate everyday life out of concern for your child.

D-81

Sparkle Kids
ul. Tysiąclecia 1A
09-400 Płock
tel. 505-225-715
Sparkle Kids to polska marka dla dzieci. W naszej ofercie znajdziecie bieliznę
z bawełny organicznej, ubranka oraz akcesoria z autorskimi printami. Myślą przewodnią naszej marki jest wywołanie w naszych klientach pierwszego olśniewającego zachwytu
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Spidert Tent Sp. Z O.O. (Grupa Vitabri S.A.)
ul. Św. Rocha 89
42-200 Częstochowa
Producent namiotów spawalniczych od ponad 20 lat. VITABRI produkuje,
sprzedaje oraz wynajmuje namioty ekspresowe klientom z różnych obszarów
działalności (firmy budowlane, spawalnicze, instytucje, miasta, gminy, kawiarnie,
restauracje, agencje reklamowe, sportowe, itd).
Vitabri to również namioty reklamowe z nadrukiem. Namioty ekspresowe to
podstawa naszej oferty. Szybko rozkładane lekkie stelaże namiotu ekspresowego
produkcji Vitabri są unikatowe i bardzo solidne. Ciekawe wzornictwo i kolorystyka,
nowoczesny Design to nasza przewaga nad konkurencją.

B-51

Springos sp. z o.o. sp.k.
Kłaj 701
32-015 Kłaj
e-mail: sprzedaz@springos.pl
www.springos.eu
SPRINGOS od ponad dwudziestu lat jest producentem i międzynarodowym
dystrybutorem akcesoriów dla dzieci oraz produktów dla domu i ogrodu takich jak:
bramki zabezpieczające, namioty tipi, huśtawki, trampoliny, piaskownice, bramki
piłkarskie, maty edukacyjne, sanki, śpiworki.
Dążymy do tego, aby nasi klienci na całym świecie otrzymywali funkcjonalne
towary wysokiej jakości.
SPRINGOS has been a manufacturer and international distributor of accessories
for child, as well as home and garden products for over twenty years such as: safety
gates, tipi tents, swings, trampolines, sandpits, soccer goals, educational mats, sledge,
baby sleeping bags.
We strive to ensure that our customers around the world receive high-quality functional goods.
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B-87

StepheleBeart
(Private entrepreneur Ivanova Maria Yurievna)
Address: 610004, Kirov region, Kirov, Pervomayskaya street, 16
Tel.: 89128265592
E-mail: stephanie43@mail.ru
https://instagram.com/stephanie.com.ru
TM StepheleBeat is a Russian brand of premium class children clothes at the medium price segment. The size range is for children aged from 0 to 1 and sizes from 92 to
128. Collections are created by a French designer. The quality corresponds to the European standards. All products are certified.

A-49

STnux Chiliński i Wspólnicy Spółka Jawna
ul. Kazimierzowska 52
02-546 Warszawa
tel. 22 465 90 55
fax 22 465 90 40
e-mail: info@stnux.pl
www.stnux.pl, www.toysinn.pl
Jesteśmy importerem i dystrybutorem modnych gadżetów oraz zabawek kreatywnych dla dzieci w różnym wieku. Obecni na polskim rynku od 2012. W ofercie
firmy dostępnych jest ponad 200 artykułów marki Toys Inn. To produkty, które inspirują oraz rozwijają dziecięcą kreatywność. Nasz oferta obejmuje atrakcyjne akcesoria takie jak breloki, portfelik, kosmetyczki, piórniki, pamiętniki oraz zestawy
kreatywne do tworzenia biżuterii, szycia i stylizacji. Przyciągająca wzrok grafika,
odważne kolory i oryginalne wzornictwo sprawiają, że klienci chętnie sięgają po
produkty marki Toys Inn. W tegorocznej ofercie prezentujemy najmodniejsze w sezonie kolekcje, które z pewnością zadowolą najbardziej wymagających klientów.
Zapraszamy do współpracy!
We are importer and distributor of fashionable gadgets and creative toys for children of all ages. Present on the Polish market since 2012. The company’s offer includes
more than 200 Toys Inn products. They help to inspire and develop children’s creativity.
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Our offer includes attractive accessories such as key rings, wallets, cosmetic bags, pencil
cases, diaries and creative sets for making jewelry, sewing, and styling. Eye-catching
graphics, bold colors and original design make customers eagerly reach for Toys Inn
products. In this year’s offer, we present the most fashionable collections in the season,
which will surely satisfy the most demanding customers.
We invite you to cooperation!
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Stokkids
91-008 Łódź
ul. Drewnowska 120
www.stokkids.pl
Stawiamy na innowacyjne produkty o interesującym wzornictwie, certyfikowane i praktyczne. Każda z naszych marek oferuje odmienny asortyment tj. wózki,
krzesełka do karmienia, wyposażenie pokoików, wyprawkowe gadżety jak kosze
mojżesza, kołyski, leżaczki czy torby.
Nasze portfolio jest starannie skomponowane. Polskim rodzinom oferujemy
wyłącznie te produkty, które postrzegamy jako dobrze zaprojektowane, innowacyjne, i bezpieczne.
Zapraszamy do odwiedzenie naszego stoiska, gdzie zaprezentujemy wyjątkowe produkty: Childhome, Bumbleride, Greentom, Fresk, My Bag’s, Fillibabba, Baby
Bites, Banwood, Charlie Crane oraz Vidiamo.

I-59

STRIGO
ul. Cybernetyki 10
02-677 Warszawa
Strigo to marka wychodząca naprzeciw oczekiwaniom związanym z kreatywnymi, nowoczesnymi produktami dla dzieci i młodzieży. Działamy opierając się
o najnowsze, światowe trendy oraz pragnienia młodych konsumentów. Nasze produkty mają pobudzić wyobraźnię i rozwijać zdolności manualne. Mają być funkcjonalne, trwałe i stylowe! Produkty szkolne stworzyliśmy ze szczególną dbałością
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o jakość, by spełniały swoje przeznaczenie, a ich piękne wzory i kolory umilały czas
nauki. Produkty Strigo są bezpieczne, gruntownie sprawdzone i przetestowane.
Spełniają surowe normy bezpieczeństwa obowiązujące w Unii Europejskiej. Jednocześnie, są wykonane z najlepszych materiałów!
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Strojmisie - Eco Label sp zoo
ul. Zagórska 83
42-680 Tarnowskie Góry
e-mail: b2b@strojmisie.com
STROJMISIE.PL
STROJMISIE.COM
STROJMISIE.DE
STROJMISIE to o wiele więcej niż moda dziecięca. To koncepcja UNIWERSALNEJ, SPÓJNEJ i WYGODNEJ dziecięcej garderoby.
Pierwsza kolekcja marki debiutowała w 2018 roku, a już dzisiaj nasza odzież
i akcesoria cieszą się ogromnym zainteresowaniem klientów indywidualnych i hurtowych w Polsce i Europie.
Odpowiadając na potrzeby klientów hurtowych tworzymy rozbudowane kolekcje praktycznej dziecięcej odzieży, w której każdy klient znajdzie coś dla siebie.
Cały proces projektowania i produkcji marki odbywa się w naszej szwalni na
Śląsku, dzięki czemu możemy zadbać o każdy szczegół naszych ubrań na wszystkich etapach ich tworzenia. Począwszy od akcesoriów, poprzez kolekcje odzieży,
na ciepłych zimowych kurtkach kończąc, nasze wyjątkowe kolekcje tworzone są
przez utalentowanych polskich projektantów ze szczególnym podkreśleniem ich
minimalistycznego designu, charakterystycznych detali i wyłącznie najlepszych
materiałów. Tworzymy outdoorową modę dla najmłodszych, aby chronić dzieci
przed złymi warunkami pogodowymi w najbardziej stylowy sposób!
W trosce o zdrowie naszych najmniejszych klientów wybieramy wyłącznie
najlepsze, certyfikowane materiały, takie jak dzianiny z wyselekcjonowanej długiej
i gładkiej przędzy bawełnianiej (bawełna supima, bawełna organiczna), autorskie
nadruki z certyfikatem GOTS, wysokiej jakości materiał techniczne - softshell 10 000
z certyfikatem Oeko-Tex.
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Wierzymy w wartość zrównoważonej mody i uczciwego handlu, dlatego tworzymy nasze ubrania zachowując najwyższe europejskie standardy.
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STROJMISIE is much more than children’s fashion. This is the concept of UNIVERSAL, COHERENT and COMFORTABLE children’s wardrobe. The first collection launched
in 2018, now our clothes and accessories receive a great deal of attention from retail
and wholesales clients.
Responding to the needs of wholesale customers, we create extensive collections of
practical children’s clothes, where everyone will find something for themselves.
The whole process of creation and brand producing takes place in our sewing
workshop in Silesia, thanks to which we can take care of every detail of our clothes at
all stages of their creation. Starting from accessories, through clothing collections, for
warm winter jackets finished, our unique collections are created by talented Polish designers with particular emphasis on their minimalist character, characteristic details
and all major materials. We create outdoor fashion for the youngest to protect children
from bad weather in the most stylish way!
In the interests of the health of our smallest customers, we choose only the best,
certified materials, such as knitted fabrics from selected long and smooth cotton yarn
(supima cotton, organic cotton), certyfied faux fur detailes, original GOTS certified
prints, high quality technical material - 10,000 Oeko- certified softshell Tex.We believe
in the value of sustainable fashion and fairness of transactions, we create our clothes
maintaining the highest European standards.

C-29

P.P.H.U. SUN-DAY
ul. Gen. Kutrzeby 4
99-400 Łowicz
http://sun-day.pl/
”Sun - Day” Sp. z .o. o, sp. k. specjalizuje się w imporcie, produkcji oraz dystrybucji zabawek pluszowych. Wieloletnie doświadczenie oraz współpraca z fabrykami o najwyższych możliwościach produkcyjnych sprawiają, że jesteśmy głównym
dostawcą maskotek na rynku polskim oraz solidnym i zaufanym partnerem w biznesie. Współpracujemy z kilkudziesięcioma hurtowniami oraz dużymi sieciami
handlowymi w całej Polsce jaki i w wielu krajach UE. Wykonujemy indywidualne
projekty na życzenie klienta.
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SUPERBUZZ
www.bandai-hobby.pl
www.superbuzz.pl
Firma SUPERBUZZ to Polski dystrybutor zabawek oraz niesamowitych produktów firmy BANDAI SPIRITS oraz BANDAI znanej z wysokiej jakości produktów produkowanych w Japonii - GUNPLA, BANPRESTO, Figure-rise Standard and Dragon
Ball Toys. Firmy Jazwares posiadającej w swojej ofercie kolekcjonerską serię figurek DOMEZ z największych znanych światowych licencji, a także produktów firmy
Paladone znanej ze swojej linii kolekcjonerskich oraz popkulturowych gadżetów
najpopularniejszych franczyz.
The SUPERBUZZ company is a Polish distributor of toys and amazing products
from the BANDAI SPIRITS & BANDAI company known for high quality products produced in Japan - GUNPLA, BANPRESTO, Figure-rise Standard and Dragon Ball Toys. Jazwares company which has in its offer a collector’s series of figurines DOMEZ from the
largest known global licenses, and Paladone company known for its collectors’ line and
pop-cultural gadgets of the most popular franchises.

B-144

Suzhou Unthink Technology Co., Ltd
3# West Side of Xujiang Community, Gusu District, Suzhou City
Zip Code: 215008
Tel: +86 18550241830
Fax: NA
Website: NA
E-mail: info@babytots.com.sg
Contact Person: Adam
Position: GM
Product: Baby stroller, Baby carseat, Baby playpen, Baby highchair, Baby
nursery
NA
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SWIMTRAINER.COM
ul. Zachodnia 1
53-643 Wrocław
tel. 501 85 85 50
tel. 516 22 94 94
www.swimtrainer.com
Jesteśmy wyłącznym autoryzowanym przedstawicielem marki FREDS SWIM
ACADEMY w Polsce. Naszym flagowym produktem jest opatentowane koło do
nauki pływania dla dzieci od 3 miesiąca życia SWIMTRAINER „classic”. Zostało
ono zaprojektowane do szkół nauki pływania dla dzieci FREDS SWIM ACADEMY
w Niemczech i Austrii i później w ponad 40 krajach na Świecie. Tworząc je, twórcom przyświecało hasło „wspaniała bezpieczna zabawa”. SWIMTRAINER jest przeznaczony dla poszczególnych grup wiekowych oraz poziomów ich umiejętności
(czerwony, pomarańczowy, żółty). Koła SWIMTRAINER są przeznaczone nawet dla
niemowląt w ich wczesnym rozwoju. Wraz z technikami szkoleniowymi przy nauce
pływania pozwoli na doskonałe przyswojenie sobie stylu pływania. Uzupełnieniem
oferty są produkty FREDS SWIM ACADEMY: piłki, ręczniki, torby czy uwielbiane
przez maluchy żabki FRED.
We are the exclusive authorized representative of the FREDS SWIM ACADEMY
brand in Poland. Our flagship product is the patented SWIMTRAINER „classic”; swimming education wheel for children from 3 months of age. It was designed for the FREDS
SWIM ACADEMY swimming schools for children in Germany and Austria and later in
more than 40 countries around the world. Creating them, the producer were guided by
the slogan „great safe fun”;. SWIMTRAINER is designed for individual age groups and
skill levels (red, orange, yellow). SWIMTRAINER wheels are suitable even for infants in
their early development. Together with the training techniques used to learn how to
swim, it will allow you to learn how to swim. The offer is complemented by FREDS SWIM
ACADEMY products: balls, towels, bags or FRED frogs loved by little ones.
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Synapsa Med Sp. z o.o.
z siedzibą przy ul.Wrocławska
55-220 Jelcz-Laskowice
tel. 519 449 010
Kołyska DREAMER to innowacyjne podejście do bujania dziecka, ma początek
w chęci zapewnienia dziecku rozwoju układu nerwowego, przetwarzania wszelkich
nowych bodźców poprzez rozwijanie się mózgu dziecka.
Ruch góra-dół jest podobny do poruszania się w brzuchu mamy a bujanie
dziecka w taki sposób niezwykle je uspokaja.
Przemyślany projekt kołyski sprawia, że jest ona lekka i stabilna, a ruch podczas usypiania maluszka jest w pełni kontrolowany. Kołyska może stać przy samej
ścianie lub przy łóżku rodzica i nadal można nią kołysać. Opuszczany bok kołyski
pomaga zaspokoić bliskość z maluszkiem.
The DREAMER cradle is an innovative approach to rocking a baby. It has been designed to enhance and promote development of the nervous system during the crucial
months after the birth of your baby.
It’s unique method of stimulation helps develop your child’s brain.The back and
forth movement replicates the sensation of being in the womb. Rocking a baby in this
way has a calming effect.
This lightweight but stable cradle can swing freely while the baby falls asleep, controlled by you. It can still be rocked even if standing next to the wall or beside your bed.
The design also includes a drop-down side so that you can maintain closeness to your
baby.
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Szumisie sp. z o. o.
Jamno 73B
99-400 Łowicz
tel. 500-030-032
e-mail: biuro@szumisie.pl
www.szumisie.pl
Szumisie - Szumiące Misie pomagają w zasypianiu już ponad 700 000 niemowlętom na całym świecie. Obecne na rynku polskim od 2015 r., teraz dostępne już
w 25 krajach. Szumisie, wyprodukowane w Polsce pod pełną kontrolą producenta,
są zdobywcami wielu prestiżowych międzynarodowych nagród. Sekret popularności Szumisiów to biały i różowy szum zamknięty w sercu Szumisia, który wycisza
i buduje poczucie bezpieczeństwa oraz pomaga spokojnie zasnąć. W zależności od
modelu Szumisie wyposażone są w Czujnik Snu i System Non-Stop, oraz możliwość
wygodnego sterowania Szumisiem poprzez aplikację w telefonie oraz wiele innych
przydatnych funkcji.
Więcej na: szumisie.pl
myHummy – special teddies bears help babies to settle and fall asleep. They are
now friends with more than 700 000 babies all over the world. It all started in Poland in
2015. Now, they are available in over 25 countries. myHummy teddies are made in Poland where every step of production is carefully checked. They also won many prestige
international awards. What’s their secret? White and pink noise that makes little ones
feel safe and helps them to drift off to sleep. myHummy feature Sleep Sensor, Non-Stop
mode and can be controlled via the mobile app (certain models only). There are also
many other useful features.
Read more: myhummy.com
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Świat Zabawek Gier Planszowych i Książek- Unit
Wydawnictwo
ul. Kierbedzia 4, 00-728 Warszawa
tel. +48223201501
e-mail: info@unit.com.pl
www.unit.com.pl
www.swiatzabawek.net
Informacja. Integracja. Edukacja. Zespół Świata Zabawek podpatruje trendy,
tendencje, zmiany w prawie oraz kierunkarz handlu zabawkami. Cenne źródło informacji dla i o branży dla każdego profesjonalisty. Świat Zabawek to więcej niż
magazyn, to medium wokół którego podejmowane są liczne inicjatywy, które budują społeczność branży zabawkarskiej. Strona www [www.swiatzabawek.net],
spotkania branżowe, szkolenia i warsztaty – wszystko to uzupełnia wysokiej jakości
redakcję prezentowaną na łamach Świata Zabawek. Ścisła współpraca z organizacjami branżowymi w Europie i na świecie, oraz ekskluzywne członkostwo w Stowarzyszeniu Magazynów Branżowych ITMA podkreśla, iż magazyn Świat Zabawek to
doskonała platforma komunikacji biznesowej.

XX

P.P.H. TAKO Grzegorz Trylski
ul. Jagiellońska 77/79
42-229 Częstochowa
tel. +48 34 371 12 70
e-mail: biuro@tako.net.pl
www.tako-poland.eu
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Firma TAKO to wiodący producent wózków i artykułów dla dzieci. Jako firma
rodzinna dba, by zdobyte doświadczenie oraz tradycja przekazywana była z pokolenia na pokolenie. Od 30 lat kreujemy produkty z myślą o potrzebach tych najmniejszych wyznaczając trendy na całym świecie. Troska o każdy detal i nieustanne
poszukiwanie nowych doskonalszych wzorów, rozwiązań i inspiracji przyczyniły się
do powstania ekskluzywnych modeli wózków.
Odwiedź nasze stoisko i sprawdź całą ofertę naszych produktów.
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Zabawki z Drewna i Rękodzieło Artystyczne
TARNAWA
ul. Rzemieślnicza 6
43-365 Wilkowice
tel. 338 171 319
www.tarnawa.pl
TARNAWA to doświadczenie, pasja oraz kilka pokoleń osób zaangażowanych
w tworzenie zabawek z drewna. Nasze wyroby są ekologiczne i trwałe, mają niepowtarzalny charakter, a przy tym rozwijają zmysły, uczą i bawią. Nasze zabawki są
wykonane z naturalnych materiałów, starannie wykończone i dokładnie wyszlifowane, a zatem przyjemne w dotyku i bezpieczne. Działamy nieprzerwanie od 1934
roku. Zabawki Tarnawa nie są produkowane taśmowo, to małe dzieła sztuki!
TARNAWA is experience, passion and several generations of people involved in creating wooden toys. Our products are ecological and durable, are uniquely designed,
and at the same time help develop a child’s senses, educate and bring lots of joy. All our
products are made of natural materials, are carefully finished using precision sanding
and are therefore tactile and safe. Our company has been operating continuously since
1934. Tarnawa toys aren’t assembly-line products, but rather small pieces of art.
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TECHINKOM-PLUS OOO PTP
Address: 610017, Kirov region, Kirov, Gorkogo street, bld. 5, unit 2
Tel.: 89229938821
E-mail: techinkom@mail.ru
https://techinkom-plus.ru
Production of playing and educational modules for children, non-rigid equipment
for sports and sensoric development. Non-rigid modules are light-weight, bright-colored, safe-to-use, multifunctional toys and equipment for creating an educational object
environment at home or at educational institutions.
One of the main advantages of our company is a favorable ratio between the product quality, its cost and manufacture time! All products are certified, only high-quality
materials are used.

G-9

TEGA BABY Sp.z.o.o. Sp.k.
ul. Kiczury 12
38-500 Sanok, Polska
tel. (+48) 13 46 55 200
fax (+48) 13 46 55 201
e-mail: biuro@tega.com.pl
www.tega.com.pl
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Firma Tega istnieje od 1990 r. i jest producentem artykułów z plastiku dla dzieci
i niemowląt.
Oferowane produkty pod marką Tega Baby, wyróżniają się nowoczesnym
wzornictwem, wysoką jakością oraz rozbudowaną gamą kolorystyczną. Specjalizujemy się w zaopatrywaniu dystrybutorów, hurtowni oraz sieci sklepów dziecięcych
zarówno w Polsce jak i za granicą. Naszym priorytetem jest dostarczanie na rynek
produktów bezpiecznych (produkty posiadają certyfikaty TUV), funkcjonalnych, innowacyjnych oraz dostosowanych do potrzeb dziecka, co zaowocowało licznymi
nagrodami. Naszym nadrzędnym celem jest ciągłe podnoszenie jakości naszych
usług, a przede wszystkim satysfakcja naszych klientów.

Stoisko / Stand

TEGA Company exists on the market since 1990 and is a producer of plastic articles
for kids and babies.
Offered products under the Tega Baby brand distinguish themselves by the modern
design, high quality and large range of colors. We specialize in supplying distributors,
wholesalers and chain of baby stores in Poland and abroad. Our main priority is to deliver to the market safe products (products are certified by TUV) , functional, innovative
and adapted to the needs of the child and our efforts were recognized and granted with
many awards. Our main goal is continuous improvement of quality of our services and
satisfaction of our clients.

D-118

Teofilów S.A.
ul. Szparagowa 6/8, 91-211 Łódź
tel. +48 785-99-88-03
e-mail: office@teofilow.com.pl
http://teofilow.com.pl/
TEOFILÓW S.A. jest firmą z niemal 50-letnią tradycją w produkcji i sprzedaży
dzianin. Oferujemy dzianiny, z przeznaczeniem m.in. na odzież dla dzieci i dorosłych, bieliznę, kocyki czy też różnego rodzaju akcesoria.
Zmodernizowany park maszynowy, wysokiej jakości przędze, prowadzone na
wielu etapach procesy kontroli jakości oraz zatrudnieni wysokiej klasy specjaliści
sprawiają, że nasze produkty są cenione w kraju i na świecie. Jakość naszych wyrobów potwierdzają posiadane certyfikaty. Dodatkowo nasi projektanci i koloryści dbają o to, aby w ofercie pojawiały się wciąż nowe propozycje graficzne oraz
kolorystyczne, wykonujemy także dzianiny wg wzorów/próbek klienta. Posiadamy
bardzo szeroki asortyment. Oprócz własnych wyrobów jak DRUK CYFROWY, DRUK
TRANSFEROWY,DRUK ROTACYJNY, BARWIENIE,DRAPANIE, MEMBRANY oraz wszelkiego rodzaju APRETURY. Świadczymy również w pełnym zakresie usługi wykończalnicze.
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TEOFILÓW S.A. is a company with almost 50 years of tradition, in the production
and sale of knitted fabrics. We offer knitwear, intended for children and adults,such as
underwear, blankets and various accessories. Modernized machine park, high-quality yarns, quality control processes carried out at various stages.We have high-class
specialists employed which makes our products valued not only in our country but
worldwide. The quality of our products are confirmed by the certificates awarded. In
addition, our designers and colorists ensure that new graphic and color suggestions
are constantly on offer, we also knit according to customer’s designs / samples. We have
a very wide range, in addition to our own products, such as digital printing, transfer
printing, rotating printing, dying, drapping, mambrane and all kinds of apretures. We
also provide extensive finishing services.

Stoisko / Stand

TEOFILÓW S.A. это фирма с почти 50-летней традицией в производстве
и продаже трикотажных полотен . Предлагаем трикотаж предназначенный
для одежды, нижнего белья как для детей так и взрослых, , постельного белья
и широкого ассортимента трикотажных аксессуаров.
Современный машинный парк, высококачественная пряжа, процессы контроля качества на всех этапах производства а также высококвалифицированные специалисты способствуют тому, что наши полотна широко известные
и признанные не только в Польше, а также во всем мире. Качество нашей
продукции дополнительно потверждено сертификатами. Кроме того , наши
дизайнеры следят за обновлением предложения наших графических дизайнов,
изготавливаем также полотна в соответствии с индивидуальными параметрами заказчика . Ассортимент наших полотен очень широкий.
Кроме нашего собственного производства , как ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ, СУБЛИМАЦИОННАЯ ПЕЧАТЬ, РОТАЦИОННАЯ ПЕЧАТЬ, КРАШЕНИЕ, ЧЕСАНИЕ, МЕМБРАНЫ, предлагаем также полный диапазон отделочных услуг.

B-57

TEX-IM II
ul. Traugutta 77M
42-215 Częstochowa
tel./fax +48 343222968
tel. kom. +48 508275374
e-mail: kontakt@tex-im.pl
www.tex-im.pl
www.sofa4baby.eu
Firma TEX-IM II jest producentem mebelków dla dzieci. Nasze wyroby są wykonane z pianki poliuretanowej, pokrytej bawełnianym pokrowcem. Nie posiadają
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żadnej twardej, niebezpiecznej dla dziecka konstrukcji. Nasze produkty są funkcjonalne, kolorowe i bezpieczne.
Wszystkie elementy użyte do produkcji mebelków mają odpowiednie atesty.
Ponad 20 lat doświadczenia w produkcji mebli dla wielu firm z Europy Zachodniej
to najlepsza rekomendacja.

Stoisko / Stand

Our enterprise TEX – IM II, offer products which are furniture for children. They are
totally made of the polyurethane foam covered with cotton fabric. They have no hard,
uncomfortable construction elements, which would be dangerous for the child. Our
products are functional, colorful and safe.
All components used for the production the furniture have all required seals of approval. Over 20 years of experience in making pieces of furniture by our enterprise for
many well known companies in Western Europe is the confirmation of high quality of
our products.

A-26

TM TOYS SP. Z O.O.
Siedziba główna:
ul. Zbożowa 4
40-653 Szczecin
Poland
e-mail: biuro@tmtoys.pl
www.facebook.com/tmtoys
Biuro:
Al. Jerozolimskie 142B
02-305 Warszawa
tel. +48 22 22 362 50
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Firma TM Toys Sp. z o.o. zajmuje się dystrybucją zabawek w Polsce od 1997
roku
Rozpoczęliśmy również produkcję własnych marek dostosowaną do oczekiwań i potrzeb naszych wymagających Klientów
Skupiamy się na produktach dla dzieci: zabawkach, grach, puzzlach
Naszą specjalizacją są produkty licencjonowane
Naszą strategią jest dystrybucja najwyższej jakości markowych zabawek
uznanych światowych producentów
Oferujemy:
- stabilną dystrybucję
- długoterminowe wyłączne prawa
- szeroką gamę zabawek impulsowych
- oferty odpowiednie dla supermarketów
Przyjaciele dziecięcej wyobraźni – motto firmy TM Toys gwarantuje Państwu najwyższą jakość produktów jak i wiele radości i zabawy dla dzieci.
TM Toys Ltd. Company has been distributing toys in Poland since 1997
We also started production of our own brands

237

KIDS` TIME •
•
•
•
•

•

2020

We focus on products for children: toys, games, puzzles
Licensed products are our specialization
Our strategy is distribution of highest quality and well known brands of toys
We offer :
- stabile distribution
- long term exclusive rights
- wide range of impulse toys
- offers suitable for supermarkets
The company’s motto: ” Friends of childrens’ imagination” - is a guarantee of
the highest quality as well as enjoyment for children

Stoisko / Stand

I-57

ToddleRoad
ul. M. Michałowicza 12, 43-300 Bielsko-Biała
tel. 604 94 36 24
e-mail: contact@toddleroad.com
www.toddleroad.com
ToddleRoa d to innowacyjna polska marka wspierająca dzieci w odkrywaniu
otaczającego świata, stworzona przez - i dla - rodziców ceniących wysoką jakość,
prosty design i wygodę, zarówno w zabawie, jak i sprzątaniu.
ToddleRoad to ulice z dużych i elastycznych elementów, które można układać
na każdej powierzchni i łatwo czyścić. Pasują do wszystkich dziecięcych zabawek
- pojazdów i klocków - co wraz z brakiem ograniczeń w budowaniu, daje wiele możliwości do rozwijającej zabawy i pobudzania kreatywności.
Nasze uli ce produkujemy w Europie, są bezpieczne dla dzieci już od 1. r.ż.,
a wyjątkowo duże elementy i proste łączenia sprawiają, że budowanie jest szybkie,
intuicyjne i angażujące zarówno 2- jak i 7-latka.
ToddleRoad is an innovative Polish brand, supporting children in discovering the
world around them. It’s created for – and by – parents who value high quality, simple
design and convenience, both in play and cleaning afterwards.
ToddleRoad is the toy track made of large and flexible elements that can be assembled on any surface and easily cleaned. They complement all the toys – vehicles
and building blocks – and combined with limitless arranging options, gives numerous
possibilities of play while boosting creativity and problem-solving skills.
Our roads are manufactured in Europe and they are safe for children 1yo and up.
Exceptionally large elements and easy joins make playing with them very fast, intuitive
and engaging both for 2-, as well as 7-year-olds.
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E-12

Tootiny – Snibbs sp. z o.o.
ul. Trzebiatowska 16
60-432 Poznań
tel. 618 499 261
tel. kom. 660 634 900
e-mail: biuro@tootiny.com
www.tootiny.com

Producent i dystrybutor marek dziecięcych działający na Polskim rynku od ponad 10 lat.
Posiadamy trzy marki własne:
• TOOTINY HOPPIMALS – nadmuchiwane skoczki dla dzieci
• TOOTINY CLASSIC - dziecięce okulary przeciwsłoneczne z gumowymi
oprawkami
• SNIBBS - nieprzemakalne prześcieradła i podkłady na materace
Wyłączny dystrybutor w Polsce, na Litwie, Łotwie, Estonii oraz Ukrainie marki:
• LASCAL - dostawki do wózków, nosidełka, bramki ochronne
Wyłączny dystrybutor w Polsce
• TEDDYKOMPANIET – maskotki i miękkie akcesoria dla dzieci
• KORBELL – pojemniki na zużyte pieluszki

D-52

Top Gal
ul. Limanowskiego 95M
26-600 Radom
tel. +48 48 365 57 26/36
e-mail: topgal@szelki.pl
www.topgal.pl
Frima Top Gal zajmuje się produkcją szelek i pasków do spodni. W naszej ofercie znajduje się również marka Bambino for Babies, która oferuje różnego rodzaju
akcesoria dla dzieci: akcesoria samochodowe, moskitiery, pokrowce przeciwdeszczowe itp.
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C-15

Toyki s.c.
ul. Zachodnia 230
32-048 Jerzmanowice
tel. 607 44 33 82
e-mail: kontakt@toyki.pl
www.toyki.pl
TOYKI S.C. jest wyłącznym dystrybutorem na terenie Polski marek: Londji,
Egmont Toys, Petit Jour oraz Rosajou oraz dystrybutorem Anekke. Hiszpańska
marka Londji oferuje niezwykłe zabawki z przeszłości takie jak puzzle, gry, kalejdoskopy oraz inne tradycyjne zabawki, wykonane z recyklingowanej tektury z oryginalnymi ilustracjami w stylu retro. Belgijska marka Egmont Toys to bogactwo różnorodnych zabawek dla młodszych i starszych dzieci: pluszaki, zabawki kreatywne,
drewniane oraz lampki niemieckiej marki Heico, której właścicielem jest Egmont
Toys. Hiszpańska marka Anekke oferuje designerskie torebki, plecaki, portfele, piórniki oraz całą gamę papierniczą z motywem uroczej dziewczynki Anekke
zarówno dla młodszych i starszych dziewczynek oraz ich mam. Marka Petit Jour
z Francji dzieląca się na dwie submarki Petit Jour Paris i Maison Petit Jour oferuje
wysokiej jakości akcesoria dla dzieci z melaminy, artykuły dla niemowląt oraz zabawki. Francuska Rosajou dostarcza na rynek naturalne i bezpieczne kolorowe kosmetyki dzieci typu: lakiery i cienie/pudry oraz akcesoria.

240

KIDS` TIME •

2020
Stoisko / Stand

F-1

TOYZ
Rybnicka 9
43-190 Mikołów
www.toyz.pl
Toyz to marka Grupy IKS 2, która zadebiutowała w 2014 roku i od tego czasu
skutecznie podbija rynek. Stale poszerzana oferta marki skupia się na zabawkach
rozwijających aktywność ruchową. Katalog Toyz tworzy obecnie 6 grup produktów:
rowerki biegowe, rowerki trójkołowe, hulajnogi, pojazdy akumulatorowe, chodziki
i jeździki.

Trendysmyk Paweł Stworzyjanek -dystrybutor marki
Jabadabado
ul. Piłsudskiego 1a/2/7
83-010 Rotmanka
www.jabadabado.pl
Jabadabado to szwedzka marka -oferująca skandynawski design dla dzieci.
W naszej ofercie znajdziecie : akcesoria dla niemowląt, zabawki drewniane, dekoracje do wyposażenia pokoi dziecięcych. Szeroki wybór skandynawskich zabawek
idealnych do wyposażenia przedszkoli – pięknych, bezpiecznych, wytrzymałych.
Oferujemy zabawki, które nie tylko służą do zabawy, ale przede wszystkim rozwijają
umiejętności dzieci, zgodnie z ich rozwojem wiekowym.
JaBaDaBaDo is a Swedish design company that manufactures and sells children’s
wooden toys, nursery and kids room furniture and decorations. We combine Scandinavian design with a fun and playful heart with unique patterns and contemporary
colors. The company is a family business founded in 1993 by the spouses Eva and Calle.
They share a passion for design and handcrafted children’s toys and decorations. At
JaBaDaBaDo we will always be child at heart; we are driven by our love for the little
ones.
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E-9

TUBLU KAROLINA URBAŃSKA
TUBLU
ul. Garażowa 4
02-651 Warszawa
tel. 601661366
e-mail: hurt@tublu.pl
platform handlowa: http://www.b2b.tublu.pl
W Tublu od 10 lat zajmujemy się dystrybucją zabawek i akcesoriów dla dzieci
oraz rodziców. Od samego początku zależało nam, by na polski rynek trafiały produkty wyselekcjonowane: najlepszej jakości, bezpieczne, w dobrych cenach, znane
i cenione przez konsumentów na całym świecie. Swoim partnerom oferujemy korzystne warunki współpracy, wparcie marketingowe, całodobowy dostęp do platformy handlowej.
W naszej ofercie można znaleźć produkty 13 światowych marek:
- Apli Kids
- BathBlocks
- Dena Toys
- Funkit World
- Koo-di
- LittleLife
- Moluk
- PurFlo
- Ragtales
- Snails
- The Purple Cow
- We Might Be Tiny
In Tublu we have been distributing toys and accessories for children and parents
for 10 years. From the very beginning, we wanted to deliver only the best products to
stores: safe, at good prices, known and appreciated by consumers around the world. We
offer our partners favorable cooperation conditions, marketing support, and 24-hour
access to the trading platform.
In our offer you can find products from 13 global brands:
- Apli Kids
- BathBlocks
- Dena Toys
- Funkit World
- Koo-di
- LittleLife
- Moluk
- PurFlo
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Ragtales
Snails
The Purple Cow
We Might Be Tiny

A-65

TULLO
ul. Olechowska 83
92-403 Łódź
tel. +48 42 649 33 99
e-mail: biuro@tullo.pl
www.tullo.pl
Tullo to rodzinna firma która od 60 lat tworzy i produkuje wszystkie swoje
artykuły w Polsce.
Nasza oferta obejmuje: zabawki sensoryczne , zabawki do kąpieli , grzechotki oraz artykułu do masażu i rehabilitacji. Wszystkie nasze produkty gwarantują
bezpieczną zabawę i efektywny rozwój, ponieważ zostały zaprojektowane zgodnie
z obowiązującymi dyrektywami i normami Unii Europejskiej. Nasz ścisły system
kontroli jakości na każdym etapie produkcji przyczynił się do zdobycia zaufania zarówno wielu rodziców jak i partnerów biznesowych w całej Polsce.
Tullo is a family company that has been creating and producing all its articles in
Poland for 60 years.
We offer: sensory toys, bath toys, rattles and massage balls. All our products guarantee completely safe fun and active growth owing to the fact that they have been designed in accordance with applicable UE directives and standards. Our strict quality
control system at each production stage contributed to gain the trust of many parents
as well as business partners across Poland.
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Tumama Kids Care (Shenzhen) Company Limited
Room 203,Sum Mate Buiding,Junction of Qinghu Road and Heping
Road,Longhua Distric Shenzhen China
Zip Code: 518000
Contact Person: Anita Lee
Tel:+8613510280817
Email: anita.lee@tumama-kids.com / info@tumama-kids.com
Website:www.tumama-kids.com
Tumama Kids established in Shenzhen in 2014,officially started to operate on 26th
May 2018 and retained multinational formal brands “Tumama Kids”.Tumama focuses
on 0-3 years toys for new generation parents across developed countries.We provide
the products for the children’s entertainment and educational adventure by the way
of cognition,behavior,care,sleep,safety and travel.Tumama Kids endeavors to original
design and conforms to exceeding EU and US quality standards, concentrated on accompany and interaction,bring up imagination and innovation,inspire curiosity,enable good impact on physiological and physical growth of baby.

C-57

TUPIKO Sp. Z o.o.
ul. Gdańska 80
07-100 Węgrów
tel. (25) 792-31-98
e-mail: office@tupiko.pl
www.tupiko.pl
Firma TUPIKO powstała, aby dawać dzieciom to co najlepsze - ogromną radość
z zabawy. Jesteśmy firmą „córką” oraz wyłącznym dystrybutorem znanej na rynku
branżowym firmy produkcyjnej „ZABAWKARSTWO Wojciech Bączek”. Współpracujemy z włoskim producentem zabawek „ADRIATIC” oraz czeską firmą „EFKO” na
których produkty posiadamy wyłączność na rynku polskim. Nasi dostawcy to re-
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nomowani producenci, którzy z pewnością dostarczą naszym klientom satysfakcji
z zakupu wysokiej jakości zabawek.
Nasze obie firmy skupiają się na ciągłym doskonaleniu swoich produktów.
Ciągłe analizowanie oczekiwań naszych najważniejszych klientów - dzieci - prowadzi do nieustannego ulepszania i poszerzania asortymentu. Dzięki zastosowaniu
zautomatyzowanej produkcji nasze zabawki charakteryzują się wysoką jakością,
zachowując przy tym atrakcyjną i konkurencyjną cenę. Posiadamy szeroki asortyment zabawek z plastiku i drewna – oferujemy zabawki zarówno na sezon letni jak
i zimowy. Zabawki tworzone są wyłącznie w oparciu o atestowane surowce dopuszczone do kontaktu z dziećmi.
Gwarantujemy uśmiech, beztroską zabawę oraz bezpieczeństwo Twojej pociechy!

Stoisko / Stand

TUPIKO company was created to give children the best - huge joy from fun . We
are a “daughter” company and the exclusive distributor of polish manufacturer “ZABAWKARSTWO Wojciech Bączek”, well known on the market. We cooperate with the
Italian toy manufacturer “ADRIATIC” and the Czech company “EFKO”, for whose products we have exclusivity on the Polish market. Our suppliers are reputable manufacturers who will surely provide our customers with the satisfaction of buying high quality
toys.
Both of our companies are focused on continually improving our products. Continuous analysis the expectations of our most important customers - children - leads to
improvement and broadening of our assortment. Thanks to our automated production, our toys are high quality while maintaining attractive and competitive price. We
have a wide assortment of plastic and wooden toys - we offer toys for both summer and
winter seasons. Toys are created solely on the basis of certified materials approved for
contact with children.
We guarantee a smile, carefree fun and the safety of your child!

B-69

TUSS
Dobrzecka 16A/5
62-800 Kalisz
www.facebook.pl/tusspoland
www.tuss.pl
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Jesteśmy producentem ubrań i dodatków MADE IN POLAND. Wszystko co powstało pod marką TUSS zostało uszyte w naszej szwalni w Kaliszu z najlepszych
polskich dzianin z certyfikatem Oeko - Tex 1000. Kolekcja Freestyle AW2020 inspirowana stylem ulicy, kolorowa i bardzo wygodna.
W tym sezonie wprowadziliśmy kilka nowych oversizowych modeli i zupełnie
nowych rozwiązań. Dodatkowym akcentem jest sztruks, przywołujący wspomnienie barwnych lat 60 tych. Całość doskonale się uzupełnia i pozwala na stworzenie
wielu nie powtarzalnych stylizacji.

Stoisko / Stand

F-2

TUTEK
Białobrzeska 5
26-804 Stromiec
www.tutek.pl
PRODUCENT WÓZKÓW DZIECIĘCYCH

E-3

TUTUTIS
Raudondvario rd. 127, Kaunas, Lithuania, LT- 47188
tel. +370 690 47000
www.tutis.lt
www.noordi.com
We are delighted to invite you to visit TUTUTIS stand at Kids’ Time - Kielce (Poland)
from 19th to 21st February 2020 HALL E Stand N° 3.
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TUTUTIS, the only manufacturer of baby strollers in the Baltic States, has been
known for its quality and reliability for over a decade. During the exhibition, you will
have an extraordinary opportunity to get acquainted with the new Noordi and Tutis
baby strollers collections.
We invite you cordially to take a good look at our newest brands products and to
discuss the cooperation possibilities for the upcoming year.
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D-44

UL&Ka Katarzyna Zasiadły
ul.Rolna 21/8
61-491 Poznań
tel. 509-663-770
UL&Ka to wyjątkowe akcesoria dla dzieci, kolorowe opaski na głowę, czapki,
chusty, frotki do włosów i spinki. Wszystkie produkty tworzymy wyłącznie na indywidualne zamówienie naszych klientów. W ofercie mamy dziesiątki wzorów i kolorów, a w najnowszej kolekcji użyliśmy bawełny organicznej i stworzyliśmy również
autorskie wzory, zaprojektowane specjalnie dla nas przez ilustratorów. Wszystkie
produkty projektujemy i szyjemy w naszej pracowni w Poznaniu.

B-64

VALABIA s.c.
Sylwia Seweryn, Wojciech Seweryn
ul. Budziwojska 34
35-317 Rzeszów
tel. 533109002
e-mail: marketing@valabia.com
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VALABIA to marka inna niż wszystkie. To marka stworzona dla dzieci i rodziców.
To marka, która oferuje szereg poduszek, rogali, kocyków i akcesoriów bezpiecznych dla Ciebie i Twojego Maluszka.
To jedyna marka, której właścicielem jest fizjoterapeutka, zajmująca się od lat
projektowaniem i produkcją wyrobów medycznych. To marka, której produkty cechuje praktyczność i funkcjonalność oraz wysoka jakość zastosowanych materiałów. To marka, której proces projektowania i produkcji nadzoruje fizjoterapeuta, we
współpracy z lekarzami i położnymi. To marka, której produkty są certyfikowanymi
wyrobami medycznymi, całkowicie wytwarzanymi w Polsce.
Wreszcie, to marka, która dba o Twoje zdrowie i prawidłowy rozwój Twojego
Maluszka. To marka, której możesz zaufać.

Stoisko / Stand

E-24

Vertini Monika Trylska
ul.Sępowa 12
42-280 Częstochowa
tel. +48602701967
e-mail: vertini@vertini.eu
www.vertini.eu
Vertini jest to firma zajmująca się produkcją najwyższej jakości bielizny oraz
ubranek dla dzieci i niemowląt. Projektowanie kolekcji zawsze opiera się o materiały naturalne takie jak bawełna organiczna , dzianina bambusowa czy jedwab.
Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie, dbając o najwyższą jakość, precyzję i staranność w realizowaniu powierzonego nam zadania.

A-8

P.P.H. Wader-Woźniak Sp. z o.o.
ul. Rudna 30
42-530 Dąbrowa Górnicza
tel. +48 32 264 60 40
e-mail: mail@wader.toys
www. wader.toys
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Wader-Woźniak, to wiodący polski producent zabawek z tworzyw sztucznych,
od 30 lat na rynku.
Nasze produkty słyną z solidności. Są lekkie i jednocześnie bardzo wytrzymałe.
Szczycimy się tym, że nasze zabawki powstają w Polsce, posiadają atesty i certyfikaty, gwarantujące, że dostarczamy produkty najwyższej jakości.

B-83

Welox Sp.z o.o. Sp. k.
ul. Długa 61, Borowa Góra
05-140 Serock
tel. +48692331517
e-mail: biuro@welox.pl
strona: www.welox.pl
Naszą misją jest dostarczanie bezpiecznych i wygodnych mebelków dla dzieci,
przy jednocześnie niskiej cenie do jakości. Wiemy jak ważne jest to dla troszczącego się o swoje dziecko rodzica, ponieważ sami nimi jesteśmy. Dlatego zadbaliśmy
o to, aby nasze produkty spełniały, nie tylko potrzeby naszych dzieci, ale również
wymogi międzynarodowych standardów najwyższej jakości. Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą z międzynarodowym zasięgiem i globalną misją. Obecnie
dysponujemy wykwalifikowaną kadrą oraz najnowocześniejszym wyposażeniem,
pozwalającym nam na produkcje w najwyższej jakości oraz dostarczaniu zamówień
specjalnych. Możemy się pochwalić, bogatą oraz ciągle powiększającą się ofertą.

A-58

Winning Moves
http://winningmoves.pl/
Firma Winning Moves została założona w 1997 roku i ma swoją międzynarodową siedzibę w Londynie. Posiada biura w Polsce, Francji, Niemczech, Hiszpanii,
Rosji, Turcji i Australii, a nasze gry są sprzedawane na całym świecie.
Jesteśmy producentem i dystrybutorem licencjonowanych, personalizowanych i regionalnych edycji najpopularniejszych gier planszowych, takich jak Monopoly, Cluedo, Zgadnij kto to? Trivial Pursuit, Ryzyko a także wyjątkowej gry karcianej
Top Trumps.
Łączymy najlepsze tytuły gier z najlepszymi licencjami, nasze hity to Mach
Psi Patrol czy Trivial Pursuit Domówka. A już niebawem dostępne będą nowe
tytuły gier jak Monopoly Junior Super Zings czy Operacja „Było Sobie Życie”.
Współpracujemy z rozpoznawanymi na całym świecie markami takimi jak Hasbro, Disney, Warner Bros i wiele innych.
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Sporą częścią naszej działalności są gry personalizowane, przygotowywane na
specjalne życzenie klienta. Tworzyliśmy gry między innymi dla Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Energylandii czy Legii Warszawa.

Stoisko / Stand

Winning Moves was founded in 1997 and has its international headquarters in
London. It has offices in Poland, France, Germany, Spain, Russia, Turkey and Australia,
and our games are sold all over the world.
We are a producer and distributor of licensed, personalized and regional editions
of the most popular board games such as Monopoly, Cluedo, Guess who it is? Trivial
Pursuit, Risk as well as the unique Top Trumps card game.
We combine the best game titles with the best licenses, our hits are Mach Paw
Paw Patrol or Trivial Pursuit Domówka. And soon new game titles will be available, such as Monopoly Junior Super Zings and Operation “Było Sobie Życie”.
We work with globally recognized brands such as Hasbro, Disney, Warner Bros and
many others.
Personalized games prepared at the client’s special request are a large part of
our business. We created games for the AGH University of Science and Technology in
Kraków, Energylandia and Legia Warsaw.

D-101

WMB Trade Sp. Z o.o.
ul. Lodowa 91
93-232 Łódź
Firma WMB Trade Sp. Z o.o. jest właścicielem marek Nini oraz Lagarto Verde.
Nasza firma od wielu lat zajmuje się projektowaniem i produkcją odzieży niemowlęcej oraz akcesorii dla dzieci (takiej jak body, kaftaniki, śpiochy, rampersy, pościel,
pieluszki bambusowe, otulacze itp). Nasze kolekcje tworzymy z pasją od ponad 10
lat.. Od kilku lat stawiamy na to, co polskie. Kolekcje opieramy na polskich producentach dzianin oraz tkanin, wspierając i promując tym samym pokrewne naszej
działalności firmy. Wszystkie wyroby niemowlęce produkowane są w naszej własnej firmie.
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B-47

WOOLBIES
Aleksandra Brykczyńska-Grudzińska, Filip Papis S.C.
Al. Papieża Jana Pawła II 35/2
70-453 Szczecin
tel. +48 502 837 516 lub +48 607 614 136
e-mail: mbp@woolbies.eu lub abg@woolbies.eu
www.woolbies.eu
Producent wykonanych ze 100% wełny merynosów ubrań i akcesoriów dla
dzieci oraz niemowląt. Naszą ofertę poszerzają także akcesoria dla dorosłych.
Dzięki właściwościom naszej dzianiny, nasze produkty są termoaktywne oraz
antyalergiczne. Sposób wykończenia materiału, z którego tworzymy, powoduje,
że nasze ubrania i akcesoria nadają się do prania w pralce, a podczas prania nie
farbują. Bezpieczeństwo dla skóry jest naszym priorytetem, dlatego nasza produkcja opiera się na dzianinach opatrzonych certyfikatem Oeko-Tex Standard
100. Cały proces produkcyjny przebiega na terytorium Unii Europejskiej. Nasze
produkty są ręcznie wykonane (tzn. bez użycia automatów) i cechuje je wysoka
jakość wykończenia.
We produce clothes and accessories made of 100% merino wool for children,
newborns and toddlers. We have also broadened our product portfolio by introducing accessories for adults. Owing to the properties of our knitwear our products
are thermoactive and antiallergic. The finishing of the material we produce of has
made our clothes and accessories maschine-waschable and colour-fast. We had
made safety our priority and thus have decided to base our production on knitwear
certified with Oeko-Tex Standard 100 Certificate. Our production process is being
carried out entirely within the EU. Our products are handmade (which means that
our sewing room is not automatized) with the highest attention paid to every detail.
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B-18

W&W E. L. Wyleżuch S.J.
43-100 Tychy
ul. Fiołków 12
tel. +48 32 323 37 35 / 37
e-mail: lamowka@lamowka.com.pl
www.lamowka.com.pl
Polski producent: lamówki, wypustki, spaghetti, paseczki, kroszetki, marszczonki ( atłas - 130 kolorów, bawełna - 200 kolorów, eko-skóra). Produkujemy potniki do kapeluszy i czapek. Wykonujemy usługi z materiałów powierzonych: cięcie po
skosie, po prostym, wzdłuż, po śrubie z możliwością uszycia lamówek, wypustek ze
sznurkiem, paseczków oraz makaronów. Wykonujemy tasiemki atłasowe (130 kolorów) szerokość od 10mm do 20cm. Tniemy tasiemki na odcinki. PLisujemy.
We are manufacturer of trimmimgs, piping, spaghetti, belts ( satin, cotton, artificial leather). We also do sweatband for caps and hats. We provide services like cutting
diagonally, straight, along, with sew edgings, tabs, stripes and spaghetti of provided
materials. We provide pleating services.

A-53

Wydawnictwo Aksjomat
ul. Lindego 7 C
30-148 Kraków
tel. 12 633 70 22, 12 292 75 54
e-mail: marketing@aksjomat.com
www.aksjomat.com
Wydawnictwo Aksjomat specjalizuje się w publikowaniu książek oraz zeszytów
edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. W ofercie wydawnictwa znajdują się książki kartonowe, edukacyjne, aktywizujące, zbiory zagadek
i dyktand, quizy, puzzle i układanki, a także malowanki z naklejkami, wycinanki oraz
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teksty literackie przystosowane do potrzeb i wymagań małego odbiorcy.
Aksjomat jest również liczącym się na rynku edytorskim wydawcą dużych zestawów zadań umysłowych, testów szkolnych i łamigłówek dla dzieci.

Stoisko / Stand

A-57

Wydawnictwo Nasza Księgarnia sp. z o.o.
ul. Sarabandy 24c
02-868 Warszawa
tel. 22 643 93 89
faks 22 643 70 28
e-mail: naszaksiegarnia@nk.com.pl
http://www.nk.com.pl
Wydawnictwo NASZA KSIĘGARNIA to wyjątkowa oficyna, łącząca tradycję
i nowoczesność. Od 1921 roku kolejnym pokoleniom dostarczamy książki piękne
i wartościowe, uwielbiane przez najmłodszych czytelników, ale także doceniane
przez ich rodziców.
Rok 2017 roku to kolejny krok w rozwoju oferty wydawniczej, wzbogaconej
o gry planszowe. W krótkim czasie stworzyliśmy zespół najlepszych specjalistów,
posiadających wieloletnie doświadczenie na polskim rynku gier. Naszym celem na
najbliższe lata jest systematyczne budowanie oferty atrakcyjnych gier przeznaczonych dla dzieci, rodzin i dorosłych graczy.
“Nasza Księgarnia” is a unique publishing house, which combines tradition and
modernity. Since 1921 we have been providing succeeding generations with beautiful,
valuable books, which are loved by children, but also appreciated by their parents.
In 2017 we made the next step in developing our offer, as we entered the market
with board games. In a short time we managed to create a team of the best specialists
with long-term experience on the Polish board games’ market. Our aim for upcoming
years is to systematically expand the offer of attractive games for children, families and
adults.

Xiamen Ansafe Baby& Maternal Products Co., Ltd.
No. 935 West Xitang Road, Tongan District, Xiamen City, China
Zip Code: 361100
Tel: +86-592-7012109
Fax: +86-592-7012106
Website: www.ansafebaby.com
Email: bebe@ansafebaby.com
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Contact Person: Bebe Chen
Position: General Manager
Product: travel cot/playpen/crib; children’s trainer toilet; bedrail; mattress

Stoisko / Stand

Xiamen Ansafe Baby is a professional manufacturer of PLAYPEN&TRAVEL COT.
We have rich production experience and strict quality control system.
Our production capacity of 45 containers per month, Welcome to visit us and
place orders.

A-42

Xiamen Chituo Imp. & Exp. Co., Ltd.
Rm.5006-5007, Section A, Minnan Guzhen, No.350 Changle Road, Xiamen,
China
Zip Code: 361000
Tel: +86-0592-6037395
Fax: +86-0592-6037396
Website: www.xmchituo.com
E-mail: toycar@xmchituo.com
Contact Person: Ellen Liu
Position: Sales Manager
Product: Ride On Toys
Brief Introduction:
Xiamen Chituo is one of the leading supplier for Children Products, located in Xiamen City, Fujian Province. Chituo’s main products including kids license non-license ride
on car, motorcycle, quad bike, push car, go kart, kids trike, stroller, baby walker, baby
hight chair, trampoline, e-scooter and etc.

A-89

YAMANN Sp. z o.o.
ul. Księcia Witolda 11/55
50-202 Wrocław
POLAND

254

KIDS` TIME •

2020
Stoisko / Stand

tel. +48 71 300 14 83
e-mail: biuro@yamann.pl
www.yamann.pl
YAMANN - Na Tak! Autoryzowany dystrybutor akcesoriów LEGO® w Polsce.
Młoda firma z Wrocławia, głęboko zakorzeniona w 30 latach rodzinnej tradycji
sprzedaży klocków LEGO®.
W asortymencie mamy blisko 300 starannie wyselekcjonowanych artykułów,
które doskonale rozbudowują świat klasycznych klocków. Stanowią atrakcyjną
ofertę zarówno dla dzieci, jak i dorosłych fanów LEGO®.
W naszej ofercie znajdują się m.in. przybory szkolne LEGO®, budziki, zegarki, breloki, artykuły wyposażenia wnętrz, akcesoria śniadaniowe oraz pojemniki
LEGO® do przechowywania i porządkowania zabawek.
Wszystkie nasze produkty są wykonane z największą starannością i odpowiadają najwyższym standardom marki LEGO®.
YAMANN - Official LEGO® accessories distributor in Poland. Modern company
strongly rooted in 30 years of family tradition.
Our portfolio consists of nearly 300 carefully selected articles that perfectly expand
the world of classic LEGO® blocks. An interesting proposal for both children and adult
LEGO® fans.
Our offer includes LEGO® stationary items, alarm clocks, watches, LED key rings,
homeware, lunch accessories, and LEGO® storage boxes for a perfectly organized kid’s
room.
All our products are made with the greatest care and meet the highest standards
of the LEGO® brand.

B-108

Yellow Tipi
ul. Przemysłowa 10
58-130 Żarów
tel. 74 649 97 87
e-mail: sklep@yellowtipi.pl
www.yellowtipi.pl
Yellow Tipi – polska marka, która powstała, by czynić świat dziecka bardziej
niezwykłym. Producent wyjątkowych akcesoriów do pokoi dziecięcych, który gwa-
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rantuje najwyższą jakość materiałów, nowoczesny design oraz bezpieczne i trwałe
produkty.
Sklep internetowy Yellow Tipi posiada szeroki asortyment produktów dekoracyjnych, w tym rolety rzymskie, zasłony, pufy, poduszki, pościele, narzuty, naklejki
dekoracyjne, dywany, czy obrazki. Dzięki bogatej ofercie, gotowym inspiracjom
oraz usłudze szycia na miarę, rodzic z łatwością może dopasować produkty do wnętrza pokoju swojej pociechy, a także samodzielnie je udekorować.

Stoisko / Stand

Yellow Tipi – polish brand that creates unusual kid’s world. Manufacturer of unique
accessories for kid’s rooms. It offers the highest quality materials, modern design, and
products which one are safe and durable.
Yellow Tipi online shop has a wide range of decorative products, including roman blinds, curtains, poufs, pillows, quilts, bedspreads, decorative stickers, rugs and
pictures. A parent can easily adapt products to the interior of their child’s room and
decorate them themselves, thanks to the rich offer, ready inspirations and tailor-made
sewing service.

B-142

Yizheng Jianlin Arts Company
Xianggou Village, Dayi Town, Yizheng City, Jiangsu.
Zip Code: 211421
Tel: +86-514-83892188;
Fax:+ 86-514-83892188
Website: www.yzjlhorse.cn
E-mail: xiaolin@yzjlhorse.cn
Contact Person: Kong Xiaoshuang
Position: Sales Manager
Product: Baby Rocking Horse
Yizheng Jian Lin Arts Company is located in Yangzhou City Jiangsu Province.
It takes 30 minutes to Yangzhou Port and three hours to Shanghai Port. We enjoy
convenient transportation net allowing us to ensure prompt order deliveries.
Our main products include plush rocking horse, plush rocking animal, baby rocking
chair, hobby horse stick and so on, We can fully meet different requirements of customers.
Our products have been exporting to over 50 countries and regions in Europe,
America, Asia, Australia, Russia and the Mid East.By more than 8 years experiences
in this industry, We have made continual improvements in quality, established professional research and quality control systems. We have already passed CE, En71,
En62115, RoHS, ASTM and CCC, We expect a better future for Babies with friends all
over the world.
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Zakład produkcyjny i właściciel marki - HOBEAProduction SP. Z o.o.
ul. Piekarska 20, 43-300 Bielsko-Biała,
tel. 33 815 85 12
Firma HOBEA-Production Sp. z o.o.- właściciel marki baBice® tworzy niepowtarzalne produkty z myślą o potrzebach mam i ich dzieci.
Naszą dumą są certyfikowane przez TÜV, skórzane Kapcie Soft Sole oraz poduchy dla kobiet w ciąży i matek karmiących. Kładziemy duży nacisk na jakość użytych
do produkcji materiałów.
Starannie wybierane polskie tkaniny i włoskie skóry naturalne, spełniają najwyższe normy jakości ośrodków certyfikacyjnych TÜV Nord i Oeko-Tex®
Standard 100
Swoim klientom oferujemy również produkcję pod ich własnymi markami
i według ich projektów.
W każdym z naszych ręcznie wykonanych produktów, zawarta jest pasja oraz
zaangażowanie całego zespołu.
HOBEA-Production Sp. z o.o. with the baBice® brand creates unique products
with the needs of mothers and their children in mind.
Our pride is TÜV-certified leather soft sole slippers and pillows for pregnant women
and nursing mothers.
We place great emphasis on the quality of materials used for production. Carefully
selected Polish fabrics and Italian natural leather meet the highest quality standards of
the TÜV Nord and Oeko-Tex® Standard 100 certification centres
We also offer our clients production under their own brands and according
to their designs.

Zakłady Badań i Atestacji „ZETOM” im. Prof. F. Stauba
w Katowicach sp. z o.o.
ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, 40-384 Katowice
tel. +48 32 256 93 69, fax +48 32 256 93 05
e-mail: biuro@zetom.eu
www.zetom.eu
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NOTYFIKACJA UNII EUROPEJSKIEJ Nr 1436
JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY AKREDYTOWANA PRZEZ PCA,
Nr AC 005,
JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA SYSTEMY ZARZĄDZANIA AKREDYTOWANA
PRZEZ PCA Nr AC213
LABORATORIUM BADAWCZE AKREDYTOWANE PRZEZ PCA, Nr AB 024
I WZORCUJĄCE AKREDYTOWANE PRZEZ PCA, Nr AP 001
DZIAŁ SZKOLEŃ POSIADAJĄCY CERTYFIKAT ISO 9001

Stoisko / Stand

Oferta:
• badania i certyfikacja wyrobów, między innymi wózków i innych artykułów dziecięcych, w tym ZKP; „ZETOM” Katowice wydaje licencję na stosowanie znaku jakości „PRODUKT SPRAWDZONY”
• ocena zgodności i kontrola placów i sal zabaw oraz siłowni; „ZETOM” Katowice wydaje licencję na stosowanie znaku jakości „OBIEKT SPRAWDZONY”
• certyfikacja systemów zarządzania
• ocena zgodności maszyn
• wzorcowanie przyrządów pomiarowych
• szkolenia w tym szkolenia z dofinansowaniem UE

A-27

ZenCard
ZenCard - pierwsza technologia, która pozwala sieciom handlowym powiązać
swoje programy lojalnościowe z kartami płatniczymi dowolnego banku. Już przy
dokonywaniu płatności, system umożliwia zapisywanie się do programu lojalnościowego, zbierając zgody klientów (zapewniając zgodność z RODO) bezpośrednio
na terminalach płatniczych.
ZenCard dostarcza też możliwość analizy danych transakcji kartowych, badając
zachowanie klientów i dokonując automatycznej segmentacji. System oferuje aplikację mobilną dla konsumentów oraz pełną integrację z systemami kasowymi, CRM
i e-commerce dla sieci handlowych.
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D-110

Zuzuzoo
ul. Strzelców 30/38
81-586 Gdynia
www.zuzuzoo.com
Marka ubranek dziecięcych, stworzona w oparciu o doświadczenia i potrzeby
mam. Inspiracją dla projektów są flora i fauna a cechą charakterystyczna kolorowe
nadruki. Dużo uwagi poświęcamy wygodzie oraz trwałości produktow. Proces projektowy oraz szycie odbywa się w Polsce z poszanowaniem zasady fair trade. Szyjemy przy użyciu materiałów z certyfikatem standard 100 by ANDARD OEKO TEX.

I65

AFF Jakub Lewicki
tel. 515-434-757
e-mail: biuro.aff@yahoo.com
Jesteśmy firmą zajmującą się importem produktów pochodzenia chińskiego.
Specjalizujemy się w wyszukiwaniu produktów, negocjowaniu maksymalnie
niskich cen, czuwamy również nad prawidłową jakością towarów.
Posiadamy własne biuro w Chinach, dlatego też nie współpracujemy z pośrednikami, którzy generują niepotrzebne dodatkowe koszty.
Zajmujemy się odprawą celną oraz transportem – zarówno morskim, jak i drogowym.
W naszym asortymencie znajdują się, wyselekcjonowane produkty z wielu
dziedzin w zależności od potrzeb naszych klientów. Dokładamy wszelkich starań,
aby czas realizacji zamówienia był jak najkrótszy, dzięki czemu każdy klient z zadowoleniem do nas wraca.
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We are a company dealing in the import of products of Chinese origin.
We specialize in searching for products, negotiating maximum low prices, and we
also monitor the correct quality of goods.
We have our own office in China, therefore we do not cooperate with agents who
generate unnecessary additional costs.
We deal with customs clearance and transport - both by sea and road.
Our assortment includes selected products from many fields depending on the
needs of our clients. We make every effort to ensure that the delivery time is as short as
possible, so that every customer returns to us with satisfaction.
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D55

Kids Concept - meble z fantazją
Kids Concept
ul. Morska 174
81-222 Gdynia
tel. salon 0 58 699 33 66
tel. kom. 0 605 110 105
www.kidsconcept.pl
Kids Concept oferuje kompleksowe wyposażenie wnętrz.
Od mebli, przez artykuły dekoracyjne, wykończeniowe i oświetleniowe, aż po
akcesoria.
Jesteśmy wyłącznym dystrybutorem mebli PAIDI GmbH , dywanów Lorena Canals, Agentem Sauthon oraz Wild&Soft
PAIDI to meble które „rosną wraz z dzieckiem” – zestaw z łóżeczkiem niemowlęcym i przewijakiem przy prostych zabiegach można przekształcić w funkcjonalny
pokój dla kilkuletniego dziecka. Pojedyncze łóżko po zamontowaniu kilku elementów, może stać się wspaniałym piętrowym łóżkiem do spania i zabawy dla rodzeństwa. To również regulowanie biurka oraz krzesła , które dbają o zdrowy kręgosłup
Twojego dziecka.
Producent zapewnia 5 lat gwarancji jakościowej oraz 5 lat gwarancji na
dostępność dodatkowych elementów wyposażenia.
Jesteśmy wyłącznym dystrybutorem dywanów marki Lorena Canals na terenie Polski i Europy Wschodniej.
ABSOLUTNA NOWOŚĆ !!! dywany wełniane i bawełniane do prania w pralce
Hiszpańska projektantka LORENA CANALS stworzyła niezwykłą kolekcję dywanów ręcznie tkanych w 100 % z najwyższej jakości wełny lub bawełny. Dywany te
mają wiele praktycznych zastosowań nie tylko jako dywan ale też mata do zabawy, są miękkie i miłe w dotyku ale rewolucyjną ich cechą jest możliwość prania
w zwykłej domowej pralce. Ze względu na łatwość w utrzymaniu czystości dywan
świetnie się sprawdza w pokojach małych dzieci.
Sauthon to firma rodzinna z siedzibą w Limousin. Lider na Francuskim rynku wyposażenia dla dzieci . W ciągu ponad 60 lat, ich działalność rozwinęła się od
rzemieślnika do wysoko rozwiniętej nowoczesnej technologii. Jest to firma, która posiada certyfikaty ISO 9001 2008 oraz ISO 14001. Sauthon stawia na produkty
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bezpieczne dla dzieci. Firma tworzy bogate kolekcje dodatków- od niemowlaka do
juniora!
Wild & Soft to belgijska firma, która tworzy bezapelacyjnie najbardziej miękkie akcesoria dekoracyjne na świecie. Kierując się miłością do natury oraz chcąc
uszczęśliwić zarówno dzieci, jak i dorosłych, wprowadzamy królestwo zwierząt do
Naszych wnętrz. Trofea zawieszane są na przymocowanej do produktu pętelki,
dzięki czemu dziecko może ją zdjąć do zabawy w każdej chwili. Nie jest tez ona
ciężka, dlatego może wisieć na każdym rodzaju ściany!
Kids Concept takes care of a kids rooms in a wide spectrum through furniture, decorations, light fixtures and accessories
We are the main dealer of PAIDI GmbH furniture, Lorena Canals rugs, Sauthon toys and accessories and Wild&Soft animal heads.
PAIDI is the leading German manufacturer of children’s furniture
For more than 75 years the PAIDI brand has stood for high-quality furniture that
stays with your child until it grows up: from the babyroom, through the children’s room
with the sturdy play or loft bed, to the ergonomic children’s writing desk.
Producer gives the five-year quality guarantee and also on all current PAIDI furniture ranges a 5-year repurchase guarantee
We are the main dealer of Lorena Canals rugs for kids
The Spanish designer created extensive collection of washable rugs, which are
made from 100% wool or cotton. They are perfect for decorating the rooms of children,
since you can wash them at home in a conventional washing machine They have many
qualities: they are practical, easy to combine, pleasant to the touch, cool in summer
and warm in winter.
This new concept has revolutionized the rug industry. Why can’t we wash at home
the rugs of our children? This was the question we asked ourselves. And we created
a new type of child rug, giving it everything we thought it needed and that until now it
lacked. Like this the washable rugs LORENA CANALS where created.
Sauthon is a family company based in Limousin. Leader on the French market
for children’s equipment. Over the past 60 years, their business has developed from
a craftsman to highly developed modern technology. It is a company that is ISO 9001
2008 and ISO 14001 certified. Sauthon focuses on products safe for children. The company creates a rich collection of accessories - from baby to junior!
Wild & Soft is a Belgian company which creates the absolute softest home accessories in the world. Drawing from the love of Nature and the mission to make children
and adults happy, we bring the animal kingdom into your interior. Their animal heads
are designed in Belgium and made with high quality materials. Because they are made
by hand, every animal will be original and slightly different. They cheer up every child’s
room and guarantee years of friendship and a sense of security.
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KIDY-HURT.PL
Właścicielem Sklepu KIDY-HURT.PL jest: VERCO S.A. z siedzibą przy Skwer
Kard. S. Wyszyńskiego 5 lok. 6U, 01-015 Warszawa
tel. 507 201 913
e-mail: kidy_wholesale@verco.com.pl
CMYK
76.0.61.0

CMYK
0.30.100.0

RGB
KIDY-HURT – dystrybutor
akcesoriów i zabawek dla dzieci i niemowląt. W na251.186.0
PANTONE portfolio znajdziecie
PANTONE
szym
Państwo produkty nagradzane za innowacyjne rozwią339C
130C
zania, najwyższej jakości z segmentu PREMIUM.
Butelki do karmienia MIMIJUMI / innowacyjne łyżeczki SPUNI / smoczki z naturalnego kauczuku NATURSUTTEN / szczoteczki - pacynki do mycia ząbków THE
BRUSHIES / antypoślizgowe rękawiczki do kąpieli BABY SHOWER GLOVE / muślinowe bawełniane i bambusowe otulacze i pieluszki ADEN + ANAIS / silikonowe
talerzyki, miseczki, łyżeczki i plamoodporne śliniaki MINIKOIOI / bidony i pojemniki
na przekąski DRINK IN THE BOX / najsmaczniejsze kaszki ekologiczne MAMUKO /
drewniane, magnetyczne klocki TEGU.
RGB
25.173.130

Best quality accessories for babies and toddlers. Award winning, innovative, PREMIUM products.
The World’s Breast Bottle™ MIMIJUMI / Baby’s first feeding spoons SPUNI / 100%
natural rubber pacifiers and babybottles NATURSUTTEN / The world’s first finger puppet toothbrushes THE BRUSHIES / special gloves covering most of forearm, nonslip
BABY SHOWER GLOVE / cotton and bamboo swaddles, blankets & diapers ADEN+ANAIS / Silicone plates, bowls, spoons, bibs and sleep buddies MINIKOIOI / reusable,
leak proof boxes for favourite drinks DRINK IN THE BOX / organic multigrain porridges
MAMUKO / magnetic wooden building blocks TEGU.

A-79

F.H. LEAN
ul.Oświatowa 44
42-400 Zawiercie
www.leantoys.com
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LEAN Toys jest marką zabawek, które inspirują dziecko.
Współpracujemy tylko ze sprawdzonymi producentami i profesjonalnymi
fabrykami w Azji, co zapewnia nam wysoką jakość produktów. Jesteśmy jednym
z większych importerów pojazdów akumulatorowych dla dzieci w Europie.
Gwarantujemy najlepsze warunki współpracy i atrakcyjne ceny.
Siedziba naszej firmy znajduje się w południowej Polsce. Posiadamy tutaj magazyn oraz
hurtownię, gdzie można obejrzeć oferowane przez nas produkty.
W naszej ofercie znajdziecie państwo:
- zabawki (dla dzieci i dla niemowląt, edukacyjne, kreatywne, plastyczne,
muzyczne, sportowe, gry i inne)
- razem ponad 3000 wzorów dostępnych od ręki.
- pojazdy na akumulator ( auta, quady, motocykle, traktory) w ofercie ponad
200 modeli, w tym pojazdy pojazdy na licencji BMW, Audi, Bentley, Mercedes oraz Ford.
Towar dostarczamy kurierem DPD lub własnym transportem w zależności od
wielkości zamówienia. Naszym klientom zapewniamy fachową obsługę.
Prowadzimy własny serwis oraz magazyn części zamiennych do pojazdów akumulatorowych, co zapewnia szybka i sprawną obsługę ewentualnych reklamacji.
Zapewniamy możliwość współpracy na zasadzie dropshippingu.
Szeroki asortyment oraz wieloletnie doświadczenie w branży powodują, że
zaufały nam już setki klientów. Do współpracy zapraszamy hurtownie, sklepy stacjonarne i internetowe.
Pełna ofertę znajdziecie Państwo na stronie leantoys.com
Wszystkie nasze produkty posiadają atesty oraz znak CE.
LEAN Toys is the children inspiring toys brand.
We cooperate only with trusted and professional Asian factories what ensures high
quality of the products. We are one of the largest ride on vehicles importers in Europe.
We can guarantee the best terms of partnership and attractive prices.
Company headquarters are located in the south Poland. We have large warehouse
stocks with over 3000m2 of area. Also, you can see our products directly in a 300m2
stationary store.
In our offer you will find:
- toys(for children and babies; educational, creative, artistic, musical, sporty,
games and more)
- over 3.000 various types available immediately on demand
- ride on vehicles ( cars, quads, bikes, tractors)
- over 200 different models available in the variety of colours. We offer the newest licensed vehicles such as: BMW, Audi, Mercedes, Ford.
- tricycles and go-karts
Each of our products acquired the CE mark.
We use DPD shipping service around Europe and our transport depending on the
size of an order. One of our main goals is to provide quality customer service in multiple
languages: Polish, German and English. We run a private repair service and spare-parts
warehouse to provide reliable technical support.
A wide range of carefully selected products, passion, involvement and years of experience resulted in many trustful customers. It will be a pleasure to welcome You in
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this group. We look forward to cooperating with wholesalers, stationary stores and web
stores. See our full offer at: leantoys.com
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Orbico Sp. z o.o.
ul. Wołoska 5
02-675 Warszawa
tel. 0 801 677 744 lub +48 32 325 61 00
e-mail: bok.toys.no.pl@orbico.com
Orbico Sp. z o.o. - dystrybutor zabawek.
Jest częścią Grupy obsługującej rynek zabawek w 14 krajach. W Polsce wyłączny dystrybutor marek: SuperZings, Bing, MojiPops, Hexbug, Metalions, Pokemon,
Spirit.
Platforma sprzedażowa toys.orbico.pl
Modele współpracy dopasowane do potrzeb klienta.
Orbico Ltd. – toy distributor.
It is part of the Group serving the toy market in 14 countries. An exclusive distributor on polish market of such brands as: SuperZings, Bing, MojiPops, Hexbug, Metalions,
Pokemon, Spirit.
Toys.orbico.pl sales platform
Cooperation models tailored to customer needs.

C-28

Albis Mazur Sp z o.o.
Chotów 24A
63-460 Nowe Skalmierzyce
www.akuku.eu
Firma ALBIS istnieje od 1989 roku. Uważnie wsłuchujemy się w potrzeby naszych Klientów, czego efektem jest stworzenie marki AKUKU. Z pasją tworzymy
nowe produkty. Pozytywne relacje z naszymi Klientami i Kontrahentami pozwalają
nam realizować i wprowadzać coraz szerszą ofertę akcesoriów przeznaczonych dla
Najmłodszych.
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Exelmedia sp. z o.o.
ul. Ozimska 48
45-368 Opole
Exelmedia sp. z o.o. - Agencja Marketingu E-commerce ze specjalizacją w branży dziecięcej. Właściciel sklepu tulisie.pl i amedu.pl oraz hurtowni artykułów dziecięcych akure.pl. Wyłączny dystrybutor marki nosideł ISARA.pl i pieluch wielorazowych BAMBOOLIK.pl w Polsce. Pomagamy naszym partnerom rozwinąć sprzedaż
internetową w zakresie reklamy płatnej GOOGLE ADS, Pozycjonowania SEO,
optymalizacji konwersji i analityki internetowej. Jesteśmy oficjalnym partnerem
GOOGLE, Shoper oraz Salesmanago. OPANUJ INTERNET z Exelmedia - praktykami
e-commerce z 12 letnim doświadczeniem w branży!

A-24

LLC “Lider Polymer”
tel. 8-800-555-78-14 , info@ortho-puzzle.ru
Ruslan Krasnov: +7 908-173-24-02 , krasnov@sinergiya.biz
www.ortho-puzzle.ru
This product is designed for kids aged from 1 year and provides an effective solution of flat feet (platypodia) problem and also it is a modern good for general development of a child.
New product and high margin as well as lack of analogue on the territory of the
EU! You can get exclusive goods on your territory and increase your profits. Become our
partner and help children to grow up healthy!
Massaging orthopedic mats “ORTHOPUZZLE” is certified according to EC Declaration of Conformity to Council Directive 93/42/EEC concerning Medical Devices, and
also a new version of Council Directive EC 2007/47/EEC.
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CARIOCA - KW trade Sp.zo.o.
ul. Mała Góra 91b,30-864 Kraków
tel. +48 12 650 26 80,tel. +48 32 203 90 00
e-mail: biuro.krak@kwtrade.pl,biuro.kat@kwtrade.pl
https://kwtrade.pl
Włoska marka CARIOCA to produkty, w których liczy się jakość. Seria CARIOCA
Baby jest przeznaczona dla najmłodszych adeptów sztuk plastycznych - także już
od pierwszego roku życia! Wszystkie kredki, pisaki i farby z tej serii posiadają niezbędne dla wieku użytkowników atesty, produkowane są z bezpiecznych składników, w tym barwników spożywczych. Dystrybutorem marki CARIOCA w Polsce jest
KW trade Sp. z o.o., oferująca także produkty marek AMOS, FIORELLO czy GRAND.
The Italian brand CARIOCA offers products where quality counts. The CARIOCA
Baby series is designed for the youngest pupils of fine arts - also from the first year of
life! All crayons markers and paints in this series have necessary age certificates for the
users, they are made of safe ingredients, including food colors. KW trade Sp.zo.o. is the
distributor of the CARIOCA brand in Poland which is also offering brand products of
AMOS, FIORELLO and GRAND.

Fellowes Polska S.A.
ul. ks. bp. Władysława Bandurskiego 94
05-270 Marki
tel.  +48 22 205 21 00
www.fellowes.pl
marketing@fellowes.pl
Firma Fellowes Brands™ oferuje szeroki asortyment urządzeń pozwalających
zorganizować przestrzeń roboczą w biurze i w domu, w tym niszczarki dokumentów, oczyszczacze powietrza, bindownice, laminatory, systemy archiwizacji kartonowej, akcesoria ergonomiczne do komputerów stacjonarnych i przenośnych.
Firma Fellowes Brands™ została założona w 1917 roku przez Harry’ego Fellowes
z siedzibą w Itasca, w stanie Illinois, zatrudnia ponad 1700 osób na całym świecie
i posiada oddziały w 24 lokalizacjach. Produkty Fellowes dzięki sieci dystrybucji są
dostępne w ponad 100 krajach na całym świecie.
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Fellowes Brands™ offers an extensive range of products to equip the home and
workspace, including paper shredders, air purifiers, binders, laminators, desktop accessories, mobile accessories and record storage solutions. Founded in 1917 by Harry Fellowes and headquartered in Itasca, Illinois, Fellowes Brands employs more than 1,700
people throughout the world and has operations in 24 locations . Fellowes products are
now readily available in over 100 countries across the globe.
Fellowes Brands™ offers an extensive range of products to equip the home and
workspace, including paper shredders, air purifiers, binders, laminators, desktop accessories, mobile accessories and record storage solutions. Founded in 1917 by Harry Fellowes and headquartered in Itasca, Illinois, Fellowes Brands employs more than 1,700
people throughout the world and has operations in 24 locations . Fellowes products are
now readily available in over 100 countries across the globe.

Grupa Zibi S.A.
ul. Wirażowa 119
02-145 Warszawa
tel. +22 32 89 111
e-mail: zibi@zibi.pl ;
www.zibi.pl
Z Grupą Zibi S.A. łączy się historia trwająca już od 1989 roku. Przez ten czas
wypracowaliśmy w Polsce pozycję lidera na rynku zegarków,produktów elektronicznych oraz instrumentów muzycznych. Nasza praca od początku związana jest
ze światowej sławy i najwyższej jakości markami.
Obecnie Grupa ZIBI to już ponad 100 markowych salonów z zegarkami Time
Trend
mieszczących się w największych miastach w Polsce oraz 22 salony muzyczne Riff. W każdym salonie spotkać można profesjonalnych doradców, którzy jeśli
zajdzie taka potrzeba podpowiedzą, który wybór będzie najlepszy.
ZIBI GROUP with more than 30 years experience, we’re the leaders in watch, electronics and music instruments sales. We offer brands that are known throughout the
world and the highest quality products that give rise to the latest trends. Find something for yourself that will bring out your personality.
You can buy the best watch brands in one of our 100 Time Trend stores. And if you
love music, you will surely be thrilled with the offer of 22 Riff salons.
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I-42

Izba Przedsiębiorców Branży Biurowo - Szkolnej
ul. St. Kierbedzia 4, lok.213
00-728 Warszawa
1.

2.

3.

1.

Czym jest Izba?
Izba Przedsiębiorców Branży Biurowo-Szkolnej (IPBBS) jest ogólnopolską organizacją samorządu gospodarczego powołaną do życia w 1994 roku, której
Członkami są producenci, importerzy, dystrybutorzy i dealerzy artykułów papierniczych, biurowych i szkolnych, tj. firmy zaopatrzeniowo-usługowe dla biznesu, szkolnictwa i nauki, sektora ochrony zdrowia i instytucji rządowych.
Cele Izby:
• przekazywać informacje biznesowe i wiedzę od ekspertów branżowych,
• prowadzić dyskusję w środowisku branżowym (Papier Biuro Szkoła) na
istotne tematy związane z rozwojem rynku i możliwościami jego stymulacji,
• zwiększenie konkurencyjności branży, przez wdrożenie najlepszych standardów prowadzenia biznesu.
Działania Izby:
Korzyści
• wspólne działania /przedsięwzięcia
• outsourcing dla firm członkowskich Izby
• dotacje UE
Lobbing
• zapewnianie bezpiecznego rozwoju i usuwanie branżowych barier gospodarowania w procedurze legislacyjnej
• IPBBS członek Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych
i Średnich Przedsiębiorców
Wspieranie biznesu poprzez:
• coroczna konferencja – FORUM IPBBS
• networking
• wiedza, analiza danych
• wymiana dobrych praktyk
What is the Chamber?
The Chamber of Entrepreneurs of the Office and School Industry (IPBBS - Polish
short name) is a nationwide economic self-government organization established
in 1994, whose members are producers, importers, distributors and dealers of stationery, office and school articles, i.e. supply and service companies for business,
education and science, healthcare sector and government institutions.
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The goals of the Chamber:
• provide business information and knowledge from industry experts,
• conduct discussions in the industry (Paper Office School) on important matter
related to market development and the possibilities of its stimulation,
• increasing the competitiveness of the industry by implementing the best
standards for doing business.
Activities of the Chamber:
Benefits
• joint operations / ventures
• outsourcing for the Chamber’s member companies
• EU subsidies
Lobbying
• ensuring safe development and removing sectoral management barriers in
the legislative procedure
• IPBBS member of the Council of Entrepreneurs at the Spokesman for Small
and Medium-sized Enterprises
Supporting business:
• annual conference - IPBBS FORUM
• networking
• knowledge, data analysis
• exchange of good practices
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KANCELARIA PRAWNA WIŃSKI
ul. Leszczyńskiego 4/80
50-078 Wrocław, Polska
tel. +48717940090
fax +48717940091
e-mail: kancelaria@winski.pl
www.winski.pl
Kancelaria Wiński to zespół doświadczonych specjalistów, którzy od 2005 roku
wspierają polskich i zagranicznych przedsiębiorców w działalności biznesowej
i ochronie ich interesów.
Oferujemy stałą obsługę prawną we wszystkich kluczowych dziedzinach prawa (prawo cywilne, handlowe, gospodarcze, prawo pracy).
Na rynku wyróżnia nas specjalizacja w szeroko rozumianym prawie własności
intelektualnej.
Posiadamy duże doświadczenie w ochronie praw autorskich, znaków towarowych, zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w tym używaniu cudzego know-how,
bezprawnemu naśladownictwu produktów oraz importowi lub produkcji podróbek. Wdrażamy procedury i standardy ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.
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The Wiński Law Firm is a team of experienced specialists who have been providing
legal services to Polish and foreign companies since 2005.
We offer our clients permanent legal services in all key areas of law (civil law, commercial law, and labor law).
What distinguishes us on the market is our specialisation in broadly understood
intellectual property law.
We have extensive experience in copyright and trademarks protection, combating
unfair competition, including the use of someone else’s know-how, illegal imitation of
products, and the import or production of counterfeit products. We implement procedures and standards for the protection of business secrets.
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PATULOVE
Kobielska 22 U1
04-359 Warszawa
e-mail: kontakt@patulove.com
tel. 787784174
www.patulove.com
Pierwszy polski producent autorskich poncz samochodowych oraz innych
okryć przeznaczonych do bezpiecznego przewożenia dzieci w fotelikach samochodowych w sezonie jesienno-zimowym: specjalnych kurtek samochodowych oraz
tuliponcz, pełniących funkcję śpiworka do fotelika, poncza samochodowego oraz
otulacza na chustę. Marka stawia na jakość, bezpieczeństwo i wygodę, wykorzystując rozwiązania pomocne rodzicom i komfortowe dla dzieci. Poza flagowymi produktami Patulove szyje również akcesoria, bluzy, pelerynki przeciwdeszczowe czy
poncza kąpielowe. Wszystkie produkty są projektowane i szyte w Polsce.
Opatulaj bezpiecznie!
The first Polish producer of proprietary car seat ponchos and other clothing, designed for transporting children safely in cars seats during autumn/winter season: special car jackets and HuggyPonchos, which may serve as a sleeping bag, a car poncho or
a shell for baby slings. The brand focuses on quality, safety and convenience, reaching
for solutions that prove helpful to parents and comfortable to their children. Apart from
the flagship products, Patulove also creates accessories, sweatshirts, raincoats or bath
ponchos. All of their products are designed and sewn in Poland.
Cuddle safely!
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PROVECT
ul. Cielmicka 39
43-100 Tychy
e-mail: dystrybucja@provect.pl
PROVECT - dystrybutor niepowtarzalnych produktów dla dzieci:
- Bobux – unikalne buty dziecięce wspierające zdrowy rozwój stopy
- Real Kids Shades - okulary przeciwsłoneczne UV400
- Cherub Baby - innowacyjne i praktyczny sposób na karmienie dzieci
- TickLess, MiteLess - ochrona przed kleszczami i roztoczami bez chemii
- Magiczny Nocnik - nauka sikania do nocnika przez zabawę i motywację
- Sweakers - antypoślizgowe i antybakteryjne skarpetki na basen
PROVECT - distributor of unique products for children:
- Bobux – unique toddler, baby and kids shoes for healthy feet development
- Real Kids Shades - quality sunglasses with UV400 filter
- Cherub Baby - innovative and practical way to feed children
- TickLess, MiteLess - protection against ticks and mites with, no chemicals
- Magic Potty Kit - fun and motivation potty training kid
- Sweakers - non-slipery and antibacterial socks for swimming pool

QUBARTA Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
ul. Mazowiecka 11/49
00-052 Warszawa
tel. +48 517 858 555
e-mail: hello@qubarta.pl
www: www.qubarta.pl
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Zarząd:
Marcin Bednarek – Prezes Zarządu
Alina Filip – Wiceprezes Zarządu
QUBARTA jest firmą zajmującą się produkcją oraz importem i dystrybucją
starannie wyselekcjonowanych produktów typu outdoor i indoor. Do swojej oferty firma dobiera produkty spełniające wysokie walory estetyczne i funkcjonalne,
trafiające w gust nawet najbardziej wymagających klientów. W ofercie QUBARTA
będzie można także znaleźć produkty zapewniające utrzymanie porządku w domu,
udogodnienia związane z przechowywaniem przedmiotów domowych i sportowych. Dodatkowo QUBARTA będzie rozwijać swoją ofertę w zakresie produktów
związanych ze wspólnym, rodzinnym spędzaniem czasu na świeżym powietrzu,
w ogrodzie, czy przy grillu. Istotnym elementem jest dbałość o relacje z partnerami
biznesowymi oraz klientami.
QUBARTA is a company dealing in the production and import and distribution of
carefully selected outdoor and indoor products. To its offer, the company selects products that meet high aesthetic and functional values, meeting the taste of even the most
demanding customers. In QUBARTA’s offer you will also find products to ensure order at
home, amenities related to the storage of home and sports items. In addition, QUBARTA
will develop its offer in the field of products related to joint family spending time outdoors, in the garden or at the grill. An important element is the care for relationships
with business partners and clients.
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Spin Master Poland Sp. z o.o.
ul. GRZYBOWSKA 4/U9B
00-131 WARSZAWA
Spin Master to światowy lider w produkcji innowacyjnych zabawek, gier i produktów. Filozofia firmy niesie ze sobą wiarę w dzieci, które można odpowiednio
inspirować i uczyć także poprzez zabawę. Każdy produkt sygnowany logo Spin Master to owoc pasji i pracy zespołu inżynierów i projektantów, który przekłada się na
radość, jaką widzimy podczas zabawy naszych małych użytkowników. Każda z linii
zabawek Spin Master przeznaczona jest dla odpowiedniej grupy wiekowej i prezentuje szczególne dla nich wartości. Najważniejsze marki to: Psi Patrol, Hatchimals,
Cool Maker, Air Hogs, ale także szereg gier (edukacyjnych i zręcznościowych).
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