MIĘDZYNARODOWE TARGI ARTYKUŁÓW DLA DZIECI I NIEMOWLĄT
KOLONIA, 20 - 23 WRZEŚNIA 2018
2018

INFORMACJE TARGOWE
Organizator

korporacja targowa Koelnmesse GmbH

Położenie

dzielnica Köln-Deutz, Messeplatz 1, Kolonia, Niemcy

Powierzchnia

hale targowe 4.1, 10.1, 10.2, 11.1, 11.2, 11.3

Godziny otwarcia

wystawcy
CZ-SO 8.00-19.00 / ND 8.00-17.00
odwiedzający CZ-SO 9.00-18.00 / ND 9.00-16.00

Wystawcy 2017

1.232 firm z 50 krajów, w tym 62 firm z Polski, 87% wystawców z zagranicy

Odwiedzający 2017

22.500 gości ze 113 krajów, w tym 75% odwiedzających z zagranicy

Częstotliwość

co roku

wózki dziecięce i wyposażenie

odzież dla dzieci i niemowląt

wózki dla niemowląt, wózki spacerowe, wózki sportowe

odzież dla niemowląt, odzież dziecięca

śpiwory, ocieplacze, przykrycia ochronne

bielizna i odzież nocna

pasy bezpieczeństwa

odzież młodzieżowa

siedziska i akcesoria

ubiory ciążowe i okolicznościowe

nosidła, chusty, szelki

nakrycia głowy, szaliki, rękawiczki

foteliki samochodowe i rowerowe

obuwie, skarpety, rajstopy

kaski ochronne, zabezpieczenia, osłony przeciwsłoneczne

akcesoria i dodatki

meble i wyposażenie

zabawki dla niemowląt i małych dzieci

meble dla dzieci i niemowląt

zabawki elektroniczne, pozytywki, zabawki grające

łóżeczka, kołyski, stoliki do przewijania

chwytaki, grzechotki, lalki, książeczki

kojce, chodziki, leżanki

zabawki pluszowe, drewniane, z tworzyw sztucznych

siedziska dla niemowląt, krzesełka

zabawki edukacyjne, do kąpieli, klocki

materace, podkłady i akcesoria

zabawki ogrodowe, huśtawki, zjeżdżalnie, piaskownice,

meble młodzieżowe

rowerki

szczebelki, bramki, zamki, zamknięcia

wyposażenie placów zabaw i przedszkoli

wyposażenie tekstylne

artykuły higieniczne i pielęgnacyjne

akcesoria do łóżek, pościel

artykuły z tworzyw sztucznych

koce, kołdry, poduszki

pokarm dla niemowląt, smoczki, butelki, gryzaki

śpiwory dziecięce, przewijaki

śliniaki, chusteczki, ręczniki

tapety, dekoracje ścienne

kosmetyki, mydła dla niemowląt

wykładziny, dywany

artykuły dla matek karmiących

materiały tekstylne

urządzenia medyczne dla niemowląt

grupy dodatkowe

urządzenia elektryczne

upominki, artykuły designerskie

podgrzewacze, zabezpieczenia, urządzenia kontrolne

wyposażenie szkolne, książki dla dzieci i młodzieży

oświetlenie, lampki nocne

systemy komputerowe

wydawnictwa, stowarzyszenia

torby, tornistry, plecaki na kółkach

czasopisma i książki branżowe

Bilety wstępu

przedsprzedaż w biurze targów w Warszawie lub na Ticket-Shop www.kindundjugend.de
Przedstawicielstwo Targów Koelnmesse w Polsce Sp.j.
ul. Bagatela 11 lok. 7 · 00-585 Warszawa
Tel. +48 22 848 80 00, 848 80 11 · Fax: +48 22 848 90 11
info@koelnmesse.pl · www.koelnmesse.pl

