Release d
de impren
nsa

Nuremberg 28 Jan. – 02 Fev. 2015

Grande sseleção de
e brinqued
dos para bebês na Spielwarrenmesse
2015


Produto
os para bebês e crianças pequenas nos pavilhõ
ões 1, 2 e 3



A gamaa de produto inclui brinquedos paraa bebês e crrianças, artig
gos têxteis
infantiss, carrinhos e mobiliário
o

um grande
e destaque
e na 66º
Os produttos para bebês reprresentam u
Spielwarenmesse. Ao visitar
v
esta área na feirra em Nurem
mberg, dura
ante 28.01
à 02.02.20
015, uma grande seleção de b rinquedos para bebêss estará a
disposição. Cerca de 350 exposittores têm aartigos para bebês e crrianças em
sua carteiraa de produtos, os quaiss serão expo
ostos durantte a feira. Os produtos
poderão seer vistos nos pavilhõe
es 1, 2 e 3, incorporrados aos grupos
g
de
produtos de tema similar, bonecass, pelúcias e brinquedos de madeira. Como a
L
CEO
O, Lässig Gm
mos muito
exposiotoraa Claudia Lässig,
mbH comenta: "Estam
satisfeitos ccom o agrupamento do
o setor, com
m distâncias menores a qualidade
dos compradores tem aumentado
o. A temáticca que liga os pavilhõe
es 1 ao 3A
o reflexo do
d desenvo
olvimento deste
d
mercado e os
representa um ótimo
compradorres interessaados nos encontram m
mais facilme
ente." Marion Korte,
propietária da Mama & Co. Dre
ess in Style de Frankfu
urt am Main
n também
aprecia a seleção: "O
O setor infa
antil cresceeu muito nos últimos anos. Em
utro lugar do
d mundo vo
ocê pode faazer tantas novas
n
desco
obertas em
nenhum ou
um só lugaar como em Nuremberg."

o para artigo
os de bebês e crianças ttem crescido
o constantemente. Na
O mercado
Alemanha, França e Espanha
E
a receita
r
aum
mentou em quatro por cento em
2013 (com
mparado ao
o ano antterior), na Itália em dois por cento. A
Spielwarenmesse aumentou a sua
a área para artigos de bebês e cria
anças para
acompanhaar este deesenvolvimento. Pergu ntas a resspeito do grupo de
produtos d
de artigos para
p
bebês e crianças podem ser direcionad
das a Sra.
Sabine Lieb
bscher, s.lieb
bscher@spie
elwarenmessse.de, telefo
one: +49 (0) 9 11 998
13 11.

4 – sah
03.10.2014
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Spielwarenm
messe®
Spielwarenmeesse, a feira líder internacional de brinqueedos, hobbies e lazer é organizada pela
Spielwarenmeesse eG, prestadora de serviços de feiras e marketing. A feira comercial gera uma
plataforma d
de comunicaçãão e venda para
p
2.700 fa bricantes nacionais e internacionais. A
apresentação de novos produtos
p
e um
ma ampla visãão do setor oferece um conjunto de
nual do mercaado a mais de
d 75.000 com
mpradores e
informações úteis para a orientação an
comerciantes de brinquedo
os ao longo do ano. A marrca Spielwaren
nmesse® está registrada
r
na
Alemanha desde 2013.
Data da feira: Spielwarenmessse®, quarta‐feira à segunda‐ffeira, 28 Jan.‐ 02 Fev. 2015
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