ZABAWKI PLUSZOWE

Miękkie
przytulanki
Miłe, miękkie, kolorowe. Chyba nie ma dziecka, które nie lubiłoby się przytulić do
ulubionego pluszowego misia czy maskotki – bohatera dziecięcej bajki. Zabawki pluszowe
na dobre zadomowiły się w dziecięcych pokojach i z dostojeństwem spoczęły na fotelach,
kanapach czy poduszeczkach. Ale do gry coraz odważniej wkracza inny miękki konkurent
– filc. O sprzedaży zabawek wykonanych z tego surowca rozmawiamy z Małgorzatą Iwan,
reprezentującą dystrybutora zabawek filcowych marki Smykałka.
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ZABAWKI PLUSZOWE

Filc – moda na czasie
Jakie są trendy w zabawkach pluszowych/filcowych na 2016
r.? Co się zmieni, jeśli chodzi o formy, kolorystykę, surowiec?
Jakie nowości planują Państwo wprowadzić w tym roku na
rynek?
Dzisiejsi rodzice są coraz bardziej świadomi. Ważny dla
nich jest nie tylko wygląd zabawki, ale także materiały, z jakich jest ona wykonana, oraz wartość dodana w postaci
walorów edukacyjnych. Marka Smykałka, wyznaczając
trendy w tym obszarze, jest jednym z pionierów na polskim rynku w kategorii edukacyjnych zabawek filcowych.
Edukacja, rozwój kreatywności oraz zdolności manualnych
dziecka to podstawowe właściwości produktów, które są
brane pod uwagę przez świadomych rodziców podejmujących decyzję o zakupie nowej zabawki.
planując rozwój naszych produktów, uwzględniamy także
potrzeby dzieci i rodziców związane z łączeniem tradycji
z nowoczesnością. przykładem takiego połączenia jest seria Skrytki Skarbów, której produkty służyć mogą jako etui
do smartfonów lub innych urządzeń. kolorystyka to ważny element w tego typu produktach, a obecnie obserwujemy trend łączenia pasteli w kontrastujące kompozycje.
W ślad za pozytywnym przyjęciem obecnych produktów

Małgorzata iwan,
Junior Brand Manager k-Consult, marka Smykałka

z serii Filcoteka, których gama opiera się na najbardziej
znanych i lubianych postaciach, planujemy w 2016 r. rozwój kolejnych bohaterów poruszających wyobraźnię
dziecka. Dodatkowo pracujemy nad następną, nową serią
produktów, wpisującą się w zauważalny trend ekologiczny. premiera planowana jest w połowie 2016 r.

ułatwiającymi szycie, elementy dekoracyjne, zestaw nici
i plastikową igłę oraz wypełnienie w postaci waty poliestrowej. Dodatkowo seria zwierzaków przytulaków zawie-

Co jest najważniejsze w zabawce filcowej według klientów?

ra element kolekcjonerski – w każdym zestawie ze

najważniejsze jest bezpieczeństwo dzieci. produkt musi

zwierzakiem znajduje się minialbum z naklejką przedsta-

być w 100% bezpieczny pod względem zarówno użytych

wiającą postać zakupionej zabawki. produkty mają wszel-

materiałów, jak i sposobu jego tworzenia. rodzic musi mieć

kie niezbędne atesty wymagane polskim i europejskim

pewność, że dziecko nie zrani się np. igłą dołączoną do

prawem.

zestawu. Ważna jest również jakość produktu – w przypadku przytulanek istotne jest, by materiał był miękki

Jak zadbać o bezpieczeństwo dzieci bawiących się przytu-

i przyjemny w dotyku. niezwykle ważna jest także wartość

lanką z filcu?

dodana w postaci wspólnie spędzonego czasu przy two-

przed wprowadzeniem zabawki do obrotu producent zo-

rzeniu zabawki. Dlatego zadbaliśmy o to, aby jakość ze-

bowiązany jest zbadać produkt pod kątem wymogów za-

stawów kreatywnych była odpowiednio wysoka oraz

wartych w Dyrektywie zabawkowej 2009/48/WE. produkty

spełniała kryterium związane z ich łatwym wykonaniem.

Smykałki przeszły pozytywnie wszystkie badania, co daje

W dalszej kolejności ważna jest przystępna cena.

gwarancję ich bezpieczeństwa. Dodatkowo skupiliśmy się
na takich bezpiecznych elementach w zestawie jak duża

Z czego są wykonane i czym są wypełnione oferowane przez

plastikowa igła do szycia, a tam, gdzie wydaje nam się

Państwa zabawki?

przydatna pomoc dorosłego, zawsze komunikujemy to,

Filcoteka to seria 13 produktów podzielonych na trzy linie:

opisując poszczególne kroki w dołączonej do zestawu in-

podusie Milusie, zwierzaki przytulaki oraz Skrytki Skarbów.

strukcji. Dzieci wraz z rodzicami mogą także odwiedzić

W każdym zestawie znajdują się wszystkie elementy nie-

nasz kanał na youtube, na którym znajdą przydane filmy

zbędne do wykonania zabawki. znajdziemy tam elemen-

instruktażowe, pokazujące krok po kroku, jak uszyć swoją

ty filcowe o grubości 2 mm z gotowymi otworami

pluszową zabawkę.
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