Basın Bülteni

Spielwarenmesse Oyuncak Fuarının katılımcı firmaları sosyal projeler için
8.500’den fazla ürün bağışladı


Spielwarenmesse eG şirketi, yerel kurumlar ve SOS-Kinderdorf e.V. çocuk

köyleri için bağış kampanyası düzenledi.


Bağışlar, Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. yardım derneğine ait Abenteuerland

çocuk yuvasında 03.06.2015 günü yapılan fotoğraf çekimli bir törenle teslim
edildi.

Spielwarenmesse Oyuncak Fuarının 800’ü aşkın katılımcı firması, 2015 yılı
fuarında tanıtmış oldukları ürünlerden yaklaşık 8.500’ünü çocuklara bağışladı.
Bağışlanan ürünler, Almanya’nın çeşitli bölgelerinde bulunan SOS çocuk
köylerine, Mittelfranken bölgesindeki Johanniter-Unfall-Hilfe kaza yardımı
derneği ve “südpunkt” kültür merkezi gibi yerel kurumlara dağıtılıyor.
Bağışlanan ürünler, pelüş hayvandan yarış arabasına, telif haklı masa
oyunlarından yapboz oyunlarına kadar uzanmaktadır. Oyuncaklar kadar
çocukların ihtiyaçları da birbirinden farklıdır. Spielwarenmesse eG Yönetim
Kurulu Başkanı Ernst Kick, kampanyayla ilgili olarak şunları belirtiyor: “Bu
bağış kampanyası çok özeldir. Katılımcılarımız ve biz bu ürünlerle oyun
zevkimizi tüm şehir ve toplum ile paylaşabiliyoruz. En iyisi de, bu ürünler
arasında herkese uygun bir şey vardır.”

Sosyal kuruluşlarda oyuncak ve oyunlara ayrılan bütçe çoğu zaman gayet
kısıtlıdır. Johanitter-Unfall-Hilfe derneğinde bağış toplama faaliyetlerinden
sorumlu olan Jutta Pacholke sevincini şöyle ifade etti: “Bu oyun ve oyuncaklar,
bağış alan kuruluşların her birinde çocuklara, gençlere ve hatta sorumlu
personele büyük sevinç verecektir.” Fakat Spielwarenmesse’nin bu yardım
projesi sadece Nürnberg ile sınırlı değil. Almanya’nın dört bir yanındaki SOS
çocuk köyleri tüm bu oyuncakların sevincine ortak olacaklar. Nürnberg bölgesi
SOS çocuk köyleri sorumlusu Andreas Tonke, bağışlanan oyuncak sayısının
büyüklüğünden duyduğu sevinci şu sözlerle dile getirdi: “Çocuklar için
gerçekten harika bir şey. Tüm fuar katılımcılarına ve Spielwarenmesse eG
şirketinin tüm personeline çok teşekkür ederim. Bu kampanya olmasa,
özellikle yeni ve yüksek kaliteli oyuncaklardan bu kadar çok sayıda temin
edemezdik.”
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Bağışlanan oyuncakların Johanniter-Unfall-Hilfe e. V. derneğine bağlı
Abenteuerland çocuk yuvasına teslimi 03.06.2015 günü saat 10.30’da Eslarner
Strasse 9, 90482 Nürnberg adresinde gerçekleşti. Konuyla ilgili fotoğraflar
www.spielwarenmesse.de/photos sitesinde “Spenden” (“Bağışlar”) başlıklı
bölümden indirilebilir.
01.06.2015 – tl
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, 120’yi aşkın ülkeden gelen yaklaşık 70.000 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, 27.01.2016 Çarşamba gününden 01.02.2016
Pazartesi gününe kadardır.
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