
keep on growing 
keeeper został wyłącznym partnerem licencyj-
nym Disney’a w kategorii „kąpiel & pielęgnacja”

Po upływie roku od wprowadzenia nowej marki, grupa keeeper została wyłącznym partnerem licen-
cyjnym firmy Walt Disney Company GmbH dla wyrobów z tworzyw sztucznych w dziedzinie „kąpiel i 
pielęgnacja dziecięca”. Gama wyrobów obejmuje nocniki, nakładki sedesowe, podesty, wanienki itd.

Partnerstwo licencyjne między  keeeper a firmą Disney istnieje już od lat. Jednakże obecnie marka keeeper, producent wyrobów 
z tworzyw sztucznych osiągnął przewagę nad konkurentami w swojej branży i został wyłącznym partnerem licencyjnym firmy Disney na 
terytorium Niemiec, Austrii oraz Szwajcarii. „Cieszymy się z nawiązanego partnerstwa licencyjnego i wynikającej z niej unikatowej pozycji 
na rynku”, powiedział przedstawiciel firmy keeeper, pan Helge Sudendorf, Head of Marketing & Product Management w kategorii 
wyrobów dziecięcych „kids”.

keep on growing
Swoimi dziecięcymi produktami firma keeeper łączy styl i funkcjonalność. Modny design oraz absolutne bezpieczeństwo – tego 
rodzice i dzieci mogą być pewni. Zgodnie z hasłem „keep on growing“ marka keeeper dotrzymuje dzieciom towarzystwa w czasie 
ich dorastania. Od wanienek dla niemowląt, do nakładek sedesowych i podestów dziecięcych - pomocnych przy stawianiu pierwszych 
kroków - aż po ogromny wybór pojemników do przechowywania zabawek itp. Wszystkie produkty posiadają wizerunki bohaterów najpo-
pularniejszych bajek Disney’a jak np.: Kubuś Puchatek, Mickey & Minnie, Gdzie jest Dory, Auta lub Kraina Lodu.
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keeeper zalicza się do jednego z największych europejskich dostawców innowacyjnych i wysoko jakościowych wyrobów z tworzyw 
sztucznych w dziedzinie gospodarstwa domowego. Jako partner handlowy keeeper spełnia nie tylko wymogi produkcyjne, lecz także 
dostawcze i usługowe w niezawodnej jakości. Ponad 500 osób pracuje w dwóch zakładach produkcyjnych: w niemieckim Stemwede 
oraz w Bydgoszczy, a także w biurze sprzedaży w belgijskim Fleurus. keeeper korzysta poza tym z kanałów dystrybucyjnych w wielu 
krajach na całym świecie.

Jako przedsiębiorstwo średniej wielkości marka keeeper uwzględnia również specyficzne cechy regionalne z możliwie dużą elastycz-
nością - mimo to spełniając międzynarodowe standardy. Korzyść dla konsumenta jest zawsze najważniejszym kryterium. 
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