Warszawa, dnia 27.06.2016

Szanowni Państwo,
Bardzo dziękujemy za udział w Targach Mother & Baby w Warszawie w
edycji 2016.
Targi odbyły się w dniach 18-19 czerwca 2016 na terenie Wyścigów
Konnych w Warszawie.
Odwiedziło nas 9845 osób co było wynikiem zmian na Służewcu i
problemów komunikacyjnych z tym związanych przy tak dużym natężeniu
osób.
Warszawa jednak jak co roku nie zawiodła i mimo różnego rodzaju
inicjatyw i kiermaszy grupa docelowa, do której kierujemy targi czyli
kobiety w ciąży i rodzice z malutkimi dziećmi dopisała. Tak jak w innych
naszych lokalizacjach baza osób, do których docieramy oraz duża promocja
wspierana była mocno „pocztą pantoflową”. Osoby, które były w
poprzednich edycjach rekomendują nasze wydarzenie jako jedyne tak duże
i z taką różnorodnością warsztatów, wykładów, ciekawych spotkań.
Poniżej informacje co się działo na naszych targach dla Wystawców,
którym nie udało się wyjść ze stoiska

STREFA MEDYCZNA. Przez całe dwa dni wykonywane było bezpłatne:
USG, KTG przez SASKAMED. W części medycznej trwały też konsultacje
laktacyjne, dermatologiczne, diabetologiczne i z zakresu medycyny
estetycznej. W trakcie dwóch dni trwała również szkoła rodzenia, w której
zajęcia prowadziły Fundacja „Dobre Ręce Polskich Położnych” oraz
MEDICEA.
STREFA WYKŁADÓW:
W różnych częściach targów można było skorzystać z różnego rodzaju
warsztatów i wykładów.
Czy potrafisz udzielić pierwszej pomocy swojemu dziecku? Znieczulenie
przy porodzie tak czy nie? Jak wiązać chusty i czy są dobre dla kręgosłupa
dziecka? Jak dobrze zapiąć dziecko w foteliku i jak dobrać dobry fotelik?

Dlaczego moje dziecko nie je? Jak się bawić z małym dzieckiem czy ono coś
rozumie? To tylko nieliczne warsztaty i wykłady, które odbywały się w
trakcie targów. Również strefa znanego fizjoterapeuty Pawła
Zawitkowskiego oblegana była przez przyszłych rodziców oraz rodziców z
malutkimi dziećmi.

STREFA DLA DZIECI
W ramach targów w różnych częściach targów przygotowane były atrakcje
dla najmłodszych dzieci: STREFA LEGO DUPLO dla najmłodszych ,
wyjątkowe klocki Playmobil, zabawy z LUBISIAMI i fantastyczne z nimi
sadzenie kwiatów, sesje zdjęciowe i castingi. Skakańce, dmuchańce dla
dzieci były bezpłatne a samochód Volkswagen Tiguan od Krotoski – Cichy
robił furorę nie tylko wśród tatusiów ale i wśród dzieci, które mogły go
pomalować.
STAŁE ELEMENTY.
Oczywiście w trakcie naszych targów nie mogło zabraknąć stałych
elementów jak: wyścigi raczkujących maluchów, tatusiowie z brzuszkami,
warsztaty fotelikowe, warsztaty wiązania chust.
W trakcie dwóch dni trwały na scenie konkursy, quizy z licznymi
nagrodami ufundowanymi przez Wystawców a wśród nich m.in:
kosmetyki, akcesoria dla dzieci, foteliki, wyjazdy do SPA.
W sobotni wieczór zostały rozdane również statuetki Hity Mother & Baby.
W tym roku konkurs organizowaliśmy przy współpracy portalu MamaDu.
Głosowali rodzice w dwóch kategoriach Produkt Przyjazny Mamie i
Produkt Przyjazny Dziecku.
Wygrali w kategorii Produkt Przyjazny Mamie:
1. Leżaczek - bujaczek 3 w 1 Tiny Love (Marko)
2. Sukienka Nela do karmienia piersią (MikuMiko)
3. Szal do karmienia (Mama Bear)
Wygrali w kategorii Produkt Przyjazny Dziecku:
1. Pieluszka wielorazowa SIO/System snap-in-one (Mommy Mouse)

2. Pościel niemowlęca dwustronna bambusowa Dżungla (Monamoon)
3. Kojec przewijak (ARDistribution)
Medialnie wspierali nas w tym roku m.in.:
Gazeta Wyborcza, metrocafe, Mamo to ja, babyonline.pl, TVN Style,
Dziecko, M jak Mama, Świat Zabawek, Dobra Mama, Qlturka.pl, e!stilo,
miastodzieci.pl, mjakmaam.pl, egodziecka.pl, sprtowarodzina.pl, Kids
Shop, Dziecko w Warszawie, Branża Dziecięca, Super Mama, Familie.pl,
czasdzieci.pl, mamadu.pl, DaWanda.pl, Rynek Zabawek,
hipoalergiczmi.pl, Radio Eska, Radio Złote Przeboje.
Bardzo dziękujemy za zaufanie, którym nas Państwo obdarzają już od 10
lat.
Czekamy na Państwa sugestie i opinie.
Chcemy, aby nasze Targi były jak najbardziej dla Państwa efektywne stąd
każda uwaga lub potrzeba jest przez nas bardzo poważnie traktowana.
Terminy edycji 2017 podamy już za miesiąc.
Zapraszamy
Organizatorzy

