
Kielce (Polska), luty 2017r. Producent artykułów 
gospodarstwa domowego z tworzyw sztucznych 
keeeper został wyróżniony. Podczas targów „kids 
time’ 2017” w Kielcach za najlepszy projekt  stoiska. 
Owe targi należą do największych w swoim rodzaju na 
obszarze Europy Środkowo-Wschodniej. „Cieszymy się 
z tej nagrody i z pozytywnego przyjęcia naszej nowej 
marki keeeper. Doceniono naszą modną oraz atrak-
cyjną formę prezentacji”, powiedział pan Helge Suden-
dorf, Head of Marketing & Product Management kate-
gorii „kids” firmy keeeper. Na targach „KIDS TIME’ 
2017“ firma keeeper zaprezentowała zarówno swój 
stały asortyment jak i przyciągające uwagę nowości 
produktowe.  

Zgodnie z hasłem „keep on growing“ marka keeeper 
towarzyszy dzieciom w dorastaniu oferując im również 
asortyment produktów kategorii „przechowywanie”. Od 
wanienki dla niemowląt poprzez nakładkę sedesową i 
podest dla dzieci pomocny w stawianiu pierwszych, sa-
modzielnych kroków, aż po duży wybór pojemników do 
przechowywania zabawek itp. Produkty dziecięce mar-
ki keeeper poprzez wysoki standard bezpieczeństwa, 
bardzo dobrą jakość i modny design są dostosowane 
do aktualnych trendów. Na to zarówno rodzice jak i 
dzieci zawsze mogą liczyć wybierając produkty marki 
keeeper.  

Najlepsza aranżacja stoiska targowego
keeeper otrzymał nagrodę na targach  
„kids time’ 2017“ w kielcach

Tomasz Woźniak (Managing Director Sales & Marketing, po prawej) i Helge  
Sudendorf (Head of Marketing & Product Management / category kids, po lewej) 
otrzymują nagrodę za oryginalne i innowacyjne stoisko targowe. Wyróżnienie 
zostało wręczone przez dyrektorkę targów „Kids Time“.
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keeeper jest jednym z największych europejskich producentów innowacyjnych i wysokojakościowych artykułów gospo-
darstwa domowego 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 Byd-
goszczy 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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