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WYDA R Z E N I A

Childhome o przyszłości
PRESS DAY Z NOWOŚCIAMI

Na początku czerwca marka Childhome 
do swojej siedziby w belgijskim Kontich zapro-
siła dziennikarzy związanych z rynkiem arty-
kułów dziecięcych z Polski, Niemiec, Rosji, 
Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Włoch. W trak-
cie spotkania prasowego pokazano najnowszą 
kolekcję marki Childhome. Zostały także poru-
szone tematy związane z wyzwaniami stojący-
mi przed branżą dziecięcą w nadchodzących 

latach: coraz silniejszą pozycją rynku wtórnego, 
koniecznością ujednolicenia regulacji prawnych 
dotyczących bezpieczeństwa produktów dla 
dzieci, rozwoju rynku e-commerce i m-com-
merce (transakcje na urządzeniach mobilnych). 
Dziennikarze mogli też osobiście przekonać się, 
jak wygląda belgijski rynek artykułów dziecię-
cych, odwiedzając takie sklepy w Antwerpii jak 
Orchestra, BabyKid czy De Kinderplaneet. 

Premiera  
w Zielonej Górze
23–24.11.2019 | TARGI BABY BOOM 

Organizatorzy 2. edycji targów Baby Boom  
od Niemowlaka do Przedszkolaka, które odbę-
dą się w listopadzie w Zielonej Górze, zaprasza-
ją do udziału w nowym wydarzeniu targowym
skierowanym do rodziców, przyszłych rodzi-
ców, babć i dziadków, którzy poszukują orygi-
nalnych produktów, cenią jakość i nowoczesny 
design wykonanych przedmiotów. Wystaw-
cami będą firmy z branży dziecięcej, m.in.
meblarskiej, odzieżowej, zabawek, edukacyj-
nej i medycznej. Nie zabraknie firm oferują-
cych produkty dla kobiet chcących czuć się 
pięknie w trakcie i po ciąży.

W pierwszej edycji targów udział wzięło  
55 wystawców. Imprezę odwiedziło 1015 gości. 
Wydarzeniem dodatkowym były warsztaty pro-
wadzone przez fizjoterapeutę Pawła Zawitkow-
skiego – znalazły się one również w programie 
tegorocznych targów. 

Fotelik w nagrodę
15–16.06.2019 | TARGI BABY DAY

W G2A Arena w Jasionce koło Rzeszowa odby-
ła się 2. edycja targów Baby Day. Na gości 
czekały stoiska wystawców, warsztaty „Chu-
stonoszenie dla początkujących”, wykład 
i praktyczne warsztaty z pielęgnacji i rozwoju 
niemowląt, bezpiecznego przewożenia dzieci 
organizowane przez Fotelikowe Centrum Bez-
pieczeństwa BeeShop, zajęcia fitness dla mam 
i maluchów oraz warsztaty kulinarne dla dzie-
ci. W programie znalazł się także Pchli Targ  

– wymiana ubrań dziecięcych, bezpłatne pora-
dy logopedy oraz konkurs, w którym można
było wygrać dwa foteliki samochodowe ze skle-
pu BeeShop. 

Biznes w Göteborgu
8–9.10.2019 | BLOB FAIR

Trzecia edycja targów artykułów dziecię-
cych Blob Fair odbędzie się w październiku 
w Göteborgu. To jedyna branżowa impre-
za wystawiennicza organizowana w Szwecji. 
W tym roku oferta targowa została poszerzona 
o akcesoria wystroju pokoi dziecięcych, meble 
i odzież dla najmłodszych. Na liście wystaw-
ców znajdziemy m.in. dobrze znane skan-
dynawskie marki, jak BabyBjörn, Baby Dan,
Twistshake oraz Elodie Details. 
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