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Expositores concorrem ao ToyAward da Feira de Brinquedos
2015
Desde 01.10.2014 todo expositor da Feira de Brinquedos pode registrar seus
novos produtos na premiação ToyAward. O vencedor terá seus produtos em
destaque em relação aos 75.000 novos produtos expostos em Nuremberg e se
beneficiará da publicidade gerada. Uma comissão de onze jurados selecionará
produtos para a tão cobiçada premiação em quatro categorias específicas por
faixa etária, com base nos estágios de desenvolvimento infantil:


Baby&Infant (0-2 anos)



PreSchool (3-5 anos)



SchoolKids (6-10 anos)



Teenager&Family (a partir de 11 anos)

Os produtos inscritos deverão impressionar a comissão técnica julgadora –
formada por educadores, pesquisadores de mercado, varejistas e especialistas
em segurança de brinquedo – com base em diversos critérios. Antes de três
produtos serem escolhidos em cada categoria, os brinquedos serão avaliados
em sua originalidade, segurança, fator diversão, acabamento e qualidade,
coerência do conceito do produto e potencial de mercado. A Spielwarenmesse
eG, que concede a ToyAward, apresentará doze indicações na conferência de
imprensa principal da Feira de Brinquedos em 22.01.2015. Os vencedores das
quatro categorias, serão anunciados durante a cerimônia de abertura em
27.01.2015. Expositores podem registrar e inscrever gratuitamente três
produtos novos entre 01.10.2014 à 31.12.2014 para o ToyAwards. Todos os
detalhes estão disponíveis no www.toyaward.com.
No último Toy Fair, 271 empresas inscreveram um total de 491 produtos para
o ToyAwards – o maior número de todos os tempos e uma forte
demonstração da popularidade deste prêmio, a qual cresce a cada ano.
Os quatro produtos vencedores na Feira de Brinquedos de 2014 foram:
Heros Building Block Chain / Simba Toys GmbH & Co. KG
Categoria Baby&Infant (0-2 anos)
Playmobil Leisure Park / geobra Brandstätter GmbH & Co. KG
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Categoria PreSchool (3-5 anos)
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Cartoon Workshop / Dorling Kindersley Verlag GmbH
Categoria SchoolKids (6-10 anos)
Revell Control Nano Quad / Revell GmbH
Categoria Teenager&Family (a partir de 11 anos)
03.10.2014 – sd

Spielwarenmesse®
Spielwarenmesse, a feira líder internacional de brinquedos, hobbies e lazer é organizada pela
Spielwarenmesse eG, prestadora de serviços de feiras e marketing. A feira comercial gera uma
plataforma de comunicação e venda para 2.700 fabricantes nacionais e internacionais. A
apresentação de novos produtos e uma ampla visão do setor oferecem um conjunto de
informações úteis para a orientação anual do mercado a mais de 75.000 compradores e
comerciantes de brinquedos de mais de 120 países.
Data da feira: Spielwarenmesse®, quarta‐feira à segunda‐feira, 28 Jan.‐ 02 Fev. 2015
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