
O KONKURSIE

Konkurs „Wybór Rodziców” jest realizowany we 

współpracy z największymi targami produktów dla 

dzieci w Europie Kind + Jugend w Kolonii. 

Zwycięstwo w konkursie wyróżni produkt nie tylko w 

Europie ale i na świecie. Zgłosić produkt może 

producent, importer czy dystrybutor i zwyciężyć, nie 

trzeba być wystawcą aby wygrać międzynarodową 

nagrodę.

Konkurs odbywa się we współpracy z targami Kind+Jugend 2018, które odbywają się 20-23.09.2018 w Kolonii. 



Współpraca:

CEL KONKURSU

• promocja wartościowych produktów wśród kilkudziesięciu  tysięcy 

rodziców, poprzez zaangażowanie ich w pisanie opinii i poznawanie 

nowości rynkowych,

• nagrodzenie najlepszych artykułów dziecięcych i zabawek 

rekomendowanych przez polskich rodziców,

• Szeroka promocja zgłoszonych produktów:

• na Facebooku zabawkowicz.pl (120 000 fanów)

• w serwisie www.wyborrodzicow.pl

• w magazynie Branża Dziecięca, mailingi, www, magazyn,

• W aplikacji Kind+Jugend

• aktywny udział kilku tysięcy konsumentów, którzy oceniają produkty.

Organizator:



ZASADY KONKURSU

• Konkurs jest przeznaczony dla producentów, importerów i dystrybutorów artykułów dziecięcych i 

zabawek, których produkty znajdują się na targach. Nie trzeba być wystawcą. Dystrybutor czy 

importer może zgłosić produkt, który pojawi się na targach na stoisku producenta.

• Termin zgłaszania produktów do konkursu trwa do 31.05.2018 r. pod adresem wyborrodzicow.pl.

• Do konkursu można zgłaszać pojedyncze produkty lub zestawy oferowane do sprzedaży jako 

komplet.

• Opłata za zgłoszenie do jednej kategorii produktu/zestawu w konkursie Wybór Rodziców wynosi 

800 zł netto

• Głosowanie rodziców odbędzie się za pomocą aplikacji internetowej na stronie wyborrodzicow.pl. 

• Głosowanie konsumentów odbędzie się w terminie: 4 - 24.06.2018. 

• Szczegółowy regulamin konkursu - pobierz

• Wyniki konkursu publikowane będą 20.09.2018 na portalu wyborrodzicow.pl, w Branży Dziecięcej 

oraz w aplikacji mobilnej Tragów Kind+Jungend w Kolonii

Współpraca:Organizator:

http://www.wyborrodzicow.pl/konkurs-formularz/
http://www.wyborrodzicow.pl/
http://www.wyborrodzicow.pl/konkurs-formularz/regulamin.pdf
http://www.wyborrodzicow.pl/


KATEGORIE

• World of Moving Kids (wózki, nosidła, chusty), 

• World of Travelling Kids (foteliki samochodowe, przyczepki rowerowe), 

• World of Kids Accessories, Textiles and Care (akcesoria przydatne na spacerze 

oraz w podróży, tekstylia i moda, pielęgnacja dziecka, urządzenia elektroniczne),

• World of Kids Safety at Home (zabezpieczenia domowe),

• World of Kids Toys (zabawki dla dzieci i niemowląt),

• World of Kids Furniture (meble i wyposażenie wnętrz). 

W każdej kategorii planowane jest przyznanie nagród (w tym jednej 

nagrody głównej) oraz wyróżnień.

Produkty zgłaszane do konkursu są podzielone na 

następujące kategorie:

Współpraca:Organizator:



JAK ZGŁOSIĆ PRODUKT

1. Zgłoś pojedyncze produkty lub zestawy oferowane do sprzedaży jako 

komplet.

2. Skorzystaj z formularza internetowego http://www.wyborrodzicow.pl/konkurs-formularz

3. Termin zgłaszania produktów do konkursu trwa do 31.05.2018 roku

4. Firmy zainteresowane wzięciem udziału w Konkursie przesyłają zgłoszenia 

konkursowe wraz z jednym zdjęciem produktu (format TIFF, JPG, EPS lub PDF, 

wielkość 20x20 cm, rozdzielczość min. 150 dpi) i opisem Produktu za pośrednictwem 

formularza ( http://www.wyborrodzicow.pl/konkurs-formularz ), do dnia 31.05.2018.

Współpraca:Organizator:

http://www.wyborrodzicow.pl/konkurs-formularz
http://www.wyborrodzicow.pl/konkurs-formularz


ŚWIADCZENIA DLA 

PRODUCENTA / DYSTRYBUTORA / IMPORTERA

W ramach przystąpienia do konkursu, każdy zgłoszony produkt otrzymuje:

1. Artykuł na stronie www.wyborrodzicow.pl zgodnie z opisem Produktu i 

zdjęciami przesłanymi przez Uczestnika Konkursu.

2. Możliwość wzięcia udziału w głosowaniu konsumentów, którzy oceniają 

każdy zgłoszony produkt, a także piszą opinie o wybranych produktach

Zdobywcy głównych nagród będą mieli możliwość:

1. Zaprezentowania zdjęć zwycięskich wyrobów w aplikacji mobilnej Targów  

Kind + Jugend w Kolonii (max. 10 w każdej kategorii).

2. Produkty nagrodzone w Konkursie będą mogły być oznaczane Logotypem 

Konkursu z zaznaczeniem roku, w którym została przyznana nagroda i 

posługiwać się nim w materiałach promocyjnych i reklamowych, a także na 

opakowaniach Produktów.

3. Zwycięzcy Konkursu otrzymują pamiątkowy Dyplom.

Współpraca:Organizator:



PRESTIŻ KONKURSU

Znaczek WYBÓR RODZICÓW  to prestiżowe wyróżnienie sygnowane 

przez największe targi artykułów dla dzieci w Europie Kind+Jugend.

Przyjmujemy jedynie takie produkty, które spełniają normy jakości, 

bezpieczeństwa, estetyki wykonania i walory edukacyjne. 

Konkurs kreuje trendy rynkowe. Zgłoszone produkty są postrzegane 

zarówno przez rynek, media, jak i rodziców za wartościowe i godne uwagi.

Nagrodzone produkty zajmują najwyższe miejsca na listach zamówień 

międzynarodowych kontrahentów a także szkół, przedszkoli i rodziców.

Współpraca:Organizator:



KONTAKT

Ewelina Chromiec

telefon: 577 123 833

e-mail: ewelina@zabawkowicz.pl

Magdalena Kordaszewska

telefon: 505 590 096

www: www.wyborrodzicow.pl

e-mail: zgloszenia@wyborrodzicow.pl

Współpraca:Organizator:

mailto:ewelina@zabawkowicz.pl
http://www.wyborrodzicow.pl/
mailto:zgloszenia@wyborrodzicow.pl

