Basın Bülteni

ToyAward ödülünün sahipleri Spielwarenmesse 2014 fuarına gururla
başladı
Spielwarenmesse 2014 fuarına bağlı ToyAward ödülü bu yıl yoğun ilgi gördü.
217 şirket 491 ürünle ödül için başvuru yaptı. Dört kategoride ödüle layık
görülen şirketler, tüm dünyada prestij sağlayan ödüllerini açılış töreninde
teslim aldılar. Ödül alan ürünlerle çocuklar ve gençler, ahşap konstrüksiyon
mühendisi, lunapark işleticisi, film yönetmeni ve helikopter pilotu rolü
oynayarak eğlenceli ve eğitici zaman geçirecek.

ToyAward 2014 ödülü sahipleri
Bebek ve küçük çocuklar (0-2 yaş)
Heros şekiller zinciri / Simba Toys GmbH & Co. KG
Okul öncesi (3-5 yaş)
Playmobil eğlence parkı / geobra Brandstätter GmbH & Co. KG
İlkokul öğrencileri (6-10 yaş)
Animasyon film atölyesi / DorlingKindersley Verlag GmbH
Gençler ve aileleri (11 yaş sonrası)
Revell Control Nano Quad / Revell GmbH

Ödül alan ürünler özgünlük, güvenlik, eğlence, işçilik ve kalite kriterlerinde
jüriyi ikna ederek ödül almaya hak kazanmıştır. Ödüle aday gösterilen ürünler
pedagog, pazar araştırmacısı, uluslararası ticari mümessil ve oyuncak güvenliği
uzmanından oluşan bir jüri tarafından incelenmiştir. Profesyonel satıcılar,
ToyAward ödül sahiplerini ve ödüle aday gösterilen ürün ve şirketleri
Spielwarenmesse fuarı kapsamında Nürnberg Fuar Merkezi’nde yeni inşa
edilen Salon 3A’da görebilirler. Spielwarenmesse fuarında yenilikler için verilen
ödül hakkında daha fazla bilgiye www.toyaward.com internet sitesinden
ulaşabilirsiniz.
28.01.2014 – km
ToyAward ile ilgili resimler için bkz.: www.toyfair.de/photos
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Spielwarenmesse®
Oyuncak, hobi, spor ve ilgili ekipmanlar alanında sektörün lider fuarı olan Spielwarenmesse®,
fuar ve pazarlama hizmetleri kuruluşu Spielwarenmesse eG şirketi tarafından düzenlenmektedir.
Sektörel fuar, 2.700 ulusal ve uluslararası üretici için kapsamlı bir iletişim ve sipariş platformu
yaratmaktadır. Yeniliklerin tanıtıldığı ve sektöre ilişkin geniş bilgi edinme imkânlarının
sunulduğu fuarda, 100’ü aşkın ülkeden gelen yaklaşık 72.500 satın alma elemanı ve
profesyonel satıcıya, her yıl oyuncak pazarı ile ilgili çok faydalı ve önemli bilgilere sahip olma
fırsatı verilmektedir. Spielwarenmesse® kavramı ise 2013 yılından bu yana Almanya’da kelime
markası olarak da tescil edilmiştir.
Fuar tarihleri: Spielwarenmesse® fuarı, 29.01.2014 Çarşamba’dan 03.02.2014 Pazartesi’ye
kadardır
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