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keep on growing 
keeeper prezentuje nowe dziecięce produkty 

Po narodzinach marki keeeper na początku bieżącego roku, niemiecki lider rynku OKT dokonał cał-
kowitej zmiany nazwy na keeeper GmbH. Nowa marka rozwija się i rośnie w oczach. Na bazie strategii 
marki keeeper powstają nowe pomysły na innowacyjne produkty. Zgodnie z grupą docelową targów 
„Kind + Jugend 2016” pracujemy przede wszystkim dla tych, którzy muszą jeszcze urosnąć i rozwinąć 
się, czyli dla dzieci!

keep on keeping
keeeper – nasza nazwa jest równocześnie naszą strategią: każde „e” oznacza jedną z czterech obietnic marki: everybo-
dy, everything, everywhere – enjoy living! Tak samo jak i cztery kategorie naszych produktów: kuchnia, dom, dzieci 
i przechowywanie. Hasło naszej marki „keep on keeping“ jest zarazem zachętą, potwierdzeniem, a także pasuje do każdej 
naszej kategorii produktów i  do każdej grupy docelowej.

keeeper jest dla wszystkich! Dla tych, którzy lubią porządek i swój dom, a także dla tych, którzy wiedzą, że czasami to 
właśnie drobiazgi podnoszą naszą jakość życia. Wszyscy robimy przecież porządki w szafie, kobiety lubią segregować lakier 
do paznokci według koloru, a mężczyźni swoje śrubki według rodzaju i wielkości. Oczywiście zdarza nam się czasami żyć w 
chaosie, ale ostatecznie czujemy się jednak lepiej, gdy dookoła nas panuje porządek. keeeper to także styl życia i wszyscy, 
którzy dzielą ze sobą tę ideę, są prawdziwymi keeeperami.

keep on kidding!
Prawdziwymi keeeperami są też dzieci! Chociaż w pokoju dziecięcym przeważnie panuje nieład, bo tu bawią się przecież 
nasze pociechy, które rysują, szaleją, plamią, baraszkują i chichotają. Marzą sobie o bajkach i budują jaskinie. 
No i rosną, a czasem przerastają nawet samych siebie. Kąpiele, przewijanie, uczenie się nowych słów – tu nigdy 
nie będzie im nudno! Robienie porządku? No dobrze, czasem trzeba zabrać się za bałagan. Jednak za 
pomocą wielkich, kolorowych pojemników marki keeeper porządkowanie sprawia przyjemność.
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nowości produktowe 

Na targach „Kind + Jugend 2016” keeeper zaprezentował wiele nowości produktowych dla nowoczesnego małego 
keeepera: np. kolekcję „forest animals”, dzięki której budowanie „domowych szałasów” będzie jeszcze bardziej przyjemne 
w otoczeniu zająca, lisa czy sarenek. Z kolei kolekcja „Gdzie jest Dory?” przemieni pokój dziecięcy w podwodny świat, w 
którym można zanurzyć się, by odkryć pozostałe filmy wytwórni Pixar np. „Gdzie jest Nemo?”. Pod koniec września film 
będzie miał swoją premierę w kinach. Swoją główkę zanurza w wodzie także kaczuszka z serii „Little duck”, która swoimi 
ślicznymi i zabawnymi motywami z pewnością szybko zdobędzie wielu małych fanów. 

Jaką wspólną cechę mają nowe produkty marki keeeper? Wszystkie produkty marki nie tylko pobudzają wyobraźnię, lecz 
także wzmacniają ochotę do robienia porządku w całym domu.     
 

Zainteresowani? Dalsze informacje w hali 11.2, przy stoisku 008
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keep on keeping 
grupa

keeeper jest jednym z największych europejskich producentów innowacyjnych i wysokojakościowych artykułów gospodarstwa do-
mowego z tworzyw sztucznych. Jako partner handlowy spełniamy nie tylko wymogi produkcyjno- dostawcze, ale również zapewniamy 
wysokiej jakości usługi. W dwóch zakładach, czyli w niemieckim Stemwede oraz w polskiej Bydgoszczy jest zatrudnionych ponad 500 
pracowników. Ponadto współpracujemy również z punktami sprzedaży i dystrybucji w wielu krajach na całym świecie.

Jako przedsiębiorstwo średniej wielkości w sposób bardzo elastyczny uwzględniamy czynniki regionalne, jednocześnie spełniając 
wszelkie globalne standardy. Korzyść dla klienta jest dla nas najważniejszą wartością.
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