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Happy Toys

Producent zabawek 
z tworzyw sztucznych 

Happy Toys to firma istniejàca na rynku od 1986 ro-
ku, która zajmuje si´ produkcjà zabawek z tworzyw
sztucznych. Producent mo˝e pochwaliç si´ szeroki-
mi kontaktami handlowymi w ca∏ej Polsce, a tak˝e za
granicà. Firma nieustannie podnosi jakoÊç produkcji
i poszerza asortyment. Wspó∏pracuje tak˝e z siecia-
mi supermarketów. 

KidyKid

Zabawki Sigikid ju˝ w Polsce

Znane i cenione w Europie zabawki oraz artyku∏y dla dzieci niemieckiej firmy Sigikid sà ju˝ dost´pne
w Polsce. Marka Sigikid to: bezpieczeƒstwo – wszystkie produkty spe∏niajà najwy˝sze normy bezpie-
czeƒstwa i mogà byç przeznaczone dla niemowlàt od pierwszych dni ˝ycia; wieloletnia tradycja – po-
czàtki dzia∏alnoÊci firmy si´gajà lat 80. XIX w., a od ponad 40 lat specjalizuje si´ ona w produkcji za-
bawek i artyku∏ów dzieci´cych; oryginalne wzornictwo – firma wielokrotnie zdobywa∏a nagrody i wy-
ró˝nienia, np. Spielzeug des Jaures; najwy˝sza jakoÊç materia∏ów i wykonania – produkty doceniono
w ró˝nych niezale˝nych testach, np.: „Öko-Test-Empfehlenswert”.
Sigikid Êwiadomie zrezygnowa∏a z wszelkich elektronicznych dodatków do zabawek, stawiajàc na
mi´kkie oraz mi∏e w dotyku „przytulne” produkty pozwalajàce dzieciom swobodnie rozwijaç wy-
obraêni´ oraz zdobywaç nowe doÊwiadczenia poprzez zabaw´.
Zabawki sà wytwarzane z myÊlà o trzech grupach wiekowych: baby – dla niemowlàt i ma∏ych dzieci
od urodzenia do drugiego roku ˝ycia; mini – dla dzieci od drugiego do czwartego roku ˝ycia; you
– dla dzieci od czterech do szeÊciu lat.
Dodatkowo Sigikid oferuje niepowtarzalne „bestie” Beasts. Seria powsta∏a z myÊlà o wszystkich do-
ros∏ych, którzy w g∏´bi duszy pozostanà zawsze dzieçmi. 
Dystrybucjà wyrobów firmowanych logo Sigikidu na polskim rynku zajmuje si´ firma KidyKid – artyku-
∏y dzieci´ce.

Noddy pojawi∏ si´ w sklepie Siltom w K´trzynie (24-26 paêdziernika 2008 r.), w którym
zosta∏ zorganizowany konkurs na naj∏adniejszy obrazek Noddy’ego (prace dzieci zosta∏y
umieszczone w witrynie sklepowej); 10-12 paêdziernika ten sam sklep odwiedzi∏a Fifi,
która rozdawa∏a cukierki i bawi∏a si´ z dzieçmi 

Noddy i Fifi na targach Mother & Baby w Warszawie
(14-15 czerwca 2008 r.) zapraszali dzieci i ich
rodziców do Centrum Rozwoju Dziecka „Bajkolandia”

Fifi w Centrum Rozwoju Dziecka „Bajkolandia” w Warszawie
(19-20 czerwca 2008 r.)

Nasi bohaterowie odwiedzili
równie˝ sieci hipermarketów 
(na zdj´ciu: Auchan w ˚orach, 
29-30 listopada 2008 r.) 

Epee Polska 

Noddy i Fifi coraz bardziej popularni 

PopularnoÊç postaci z ulubionych przez dzieci bajek o Noddym i Fifi nie s∏abnie, m.in. za sprawà spo-
tkaƒ bohaterów z ich najm∏odszymi fanami. 

Noddy ju˝ po raz drugi odwiedzi∏ Centrum Handlowe „Resler”
w Chojnicach (28-30 listopada 2008 r.)

Fifi i Noddy byli te˝ goÊçmi Smyka na terenie ca∏ej Polski 
(na zdj´ciu: Fifi w bydgoskim Smyku – 25-27 kwietnia 2008 r.)
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Ameet

NowoÊci rynkowe

Zestaw aktywizujàcy KubuÊ Puchatek „Cztery po-
ry roku” to jedna z nowoÊci firmy. Komplet sk∏ada
si´ z czterech ksià˝eczek z zadaniami, ponad 100
kolorowych naklejek, kalendarza pogody oraz ru-
chomego ko∏a pogody. Interaktywny charakter
poszczególnych elementów w przyjemny sposób
zach´ca dziecko do zabawy, a edukacyjne zadania
pomagajà w kszta∏ceniu takich cech, jak: kreatyw-
noÊç, spostrzegawczoÊç oraz logiczne myÊlenie.
Przeznaczenie: 3-6 lat. 
Interaktywne karty obrazkowe to kolejny produkt
firmy Ameet. Zestaw zawiera 30 interaktywnych
kart obrazkowych oraz wskazówki dla rodziców
wraz z propozycjami zabaw, które pomagajà
w poszerzaniu s∏ownictwa i ogólnej wiedzy dziec-
ka. Rozwijajà tak˝e logiczne myÊlenie, dedukcj´
i zdolnoÊç kojarzenia. Zabawa polega na rozpo-
znawaniu przez dziecko miejsc i przedmiotów lub
na rozwiàzywaniu zagadek s∏ownych znajdujàcych
si´ na karcie na podstawie przeczytanych przez
rodzica informacji. JeÊli dziecko zidentyfikuje ilu-
stracj´ lub rozwià˝e zagadk´, kart´ mo˝na rozsu-
nàç – wówczas dziecku ukazuje si´ odpowiedê.
W za∏àczonej instrukcji rodzice i dzieci znajdà
równie˝ wskazówki dotyczàce bardziej zaawan-
sowanych çwiczeƒ. Przeznaczenie: 3+. 

Produkty
z najnowszej oferty
firmy Ameet
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