Basın Bülteni

Spielwarenmesse Oyuncak Fuarı kapsamındaki 2015 yılı ToyAward
oyuncak ödülü için 12 aday belirlendi


318 şirket toplam 601 ürünü ToyAward oyuncak ödülüne aday
gösterdi



Ödül töreni, 27.01.2015 günü Spielwarenmesse Oyuncak Fuarının
açılış töreni sırasında gerçekleşecek

Normal bir oyuncağın ToyAward oyuncak ödülü sahibi olmasını sağlayan
özellikler nedir? Ödüle layık görülecek bir oyuncak, iyi tasarlanmış bir oyun
fikrini, pedagojik faydayı ve güvenli kullanılabilirliği iyi düşünülmüş bir genel
konsept halinde bir araya getirmiş olmalıdır. Nürnberg’de düzenlenen
Spielwarenmesse Oyuncak Fuarı öncesinde 11 üyeden oluşan uzman jüri, bu
ödüle layık olma potansiyeline sahip oyuncakları seçmek gibi zor bir işi üstlendi
ve toplam 601 aday (2014 yılında: 491 aday) arasından seçim yapmak
zorundaydı. Ödül için başvurular hiç bu kadar fazla olmamıştı. Bu yıl tam 318
şirket ödül için aday ürün gösterdi, jüri de dört yaş grubuna özgü kategori için
üçer ürünü seçti. Finalist seçilen katılımcılar ise kazanıp kazanmadıklarını
27.01.2015 günü yapılacak olan Spielwarenmesse Oyuncak Fuarı açılış töreni
sırasında öğrenecekler. Profesyonel ziyaretçiler tüm finalist ürünleri, ödül
sahiplerini ve çok sayıda başka yaratıcı oyun fikrini 28.01. – 02.02.2015
tarihleri arasında Salon 3A’da yer alan TrendGallery’de görebilecekler.

2015 yılı ToyAwards oyuncak ödülünün finalistleri
Bebekler (0-2 yaş)
 Little Red Riding Hood book (Kırmızı Şapkalı Kız kitabı) / Lilliputiens
şirketi
 Minitivity/ Selecta Spielzeug oyuncak şirketi
 Roll Around Rattles (yuvarlanan çıngıraklar) / Skip Hop şirketi

Okul öncesi (3-5 yaş)
 Highwayfreak (çocuk scooter) / Scoot & Ride şirketi
 LexiBox/ Lexibook şirketi
 Mental Blox Critical Thinking Challenge (zekâ geliştirici oyun küpleri) /
Learning Resources şirketi
Okul çağı (6-10 yaş)
 Roco Basic Set „Detektiv Tom“ (Dedektif Tom oyuncak tren ve
elektronik oyun kombinasyonu) / Modelleisenbahn München şirketi
 Spinderella / NORIS-Spiele şirketi
 Zoomer Dino/ Spin Master International şirketi
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Gençler ve aileler (11 yaş ve üzeri)
 Hobbyzone Sport Cub SAFE (yeni başlayanlar için uzaktan kumandalı
model uçak) / Horizon Hobby şirketi
 Snake Oil (“Kurnaz Satıcı” oyunu) / AMIGO Spiel + Freizeit şirketi
 Sky Rover Voi-Smart (ses kumandalı helikopter) / Alpha Animation and
Culture (HK) şirketi
Yediden yetmişe herkesin bayılacağı yeni oyun fikirleri www.toyaward.com
internet sayfasında gösterilmektedir. Bu sitede ayrıca ToyAward oyuncak
ödülünün finalistlerini ve ödül sahiplerini seçen jüri üyeleri de tanıtılmaktadır.

2015 yılı ToyAwards oyuncak ödülü jürisi:











Axel Dammler, iconkids & youth Şirket Müdürü
Andrew Dobbie, Gameplan Europe Ltd. Şirket Müdürü
Hans Jörg Iden, duo schreib & spiel Şirket Müdürü
Dr. Thomas Maertz, VEDES AG, Yönetim Kurulu Başkanı
Nadine Müller, Premini® GmbH Şirket Müdürü
Andreas Schaefer, idee+spiel GmbH Şirket Müdürü
Vincent Stozicky, JouéClub, Fransa, Ticari Müdür
Marietheres Waschk, Akademie Remscheid, Sosyal Pedagog ve Oyun
Pedagojisi Uzmanı
Rainer Weiskirchen, TÜV Rheinland Basın Sözcüsü
Thomas Wodzicki, BAG Spielmobile e.V. Proje Geliştiricisi

Spielwarenmesse®
Oyuncak, hobi, spor ve ilgili ekipmanlar alanında sektörün lider fuarı olan Spielwarenmesse®
Oyuncak Fuarı, 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 fuar, 100’yi aşkın ülkeden gelen yaklaşık 72.5000 satın almacı ve
profesyonel satıcı için, her yıl oyuncak pazarı ile ilgili çok faydalı ve önemli bilgilere sahip olma
fırsatıdır. Spielwarenmesse® kavramı, 2013 yılından bu yana Almanya’da kelime markası olarak
da tescil edilmiştir.
Fuar tarihleri: Spielwarenmesse® Oyuncak Fuarı, 28.01.2015 Çarşamba gününden 02.02.2015
Pazartesi gününe kadardır.
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