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pozytywny odbiór nowej oferty podczas „Kind + Jugend 2017” 

Po wprowadzeniu na rynek nowej marki w ubiegłym roku oraz odświeżonej strategii targowej, zaprezen-
towanej na targach w Kolonii, firma keeeper zachwyciła odwiedzających nowościami. Marka keeeper 
oprócz dobrze znanych klasyków przedstawiła nową odsłonę znanej linii Cars, w oryginalnym grafitowym 
kolorze oraz produkty z bohaterami popularnej Nickoledeonowej bajki Psi Patrol (Paw Patrol). „Jesteśmy 
bardzo zadowoleni z pozytywnego przyjęcia przez gości nowości oraz rozwoju marki keeeper w trakcie 
minionych targów w Kolonii”, podsumował Mike Carlos Wolf, dyrektor generalny grupy keeeper.

„Mike Carlos Wolf, prezes grupy keeeper oraz Helge Sudendorf, Head of Marketing i Product Managment kategorii kids cieszą się z udanej premiery  

nowej linii produktów serii “Paw Patrol”.
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Międzynarodowe targi dziecięce „Kind + Jugend” 2017 okazały się dla marki keeeper dużym sukcesem. Stoisko A008 w hali 11.2 
ponownie było bardzo chętnie odwiedzane przez gości z całego świata. Zarówno sama marka keeeper jak i nasze nowe produkty 
zostały przyjęte z dużym entuzjazmem przez klientów, co nas niezmiernie cieszy”, powiedział Mike Carlos Wolf. W zakresie produktów 
dziecięcych, pielęgnacji niemowląt, a także w kategorii „storage” (przechowywanie), firma keeeper zaprezentowała wiele nowych 
pomysłów. Szczególną atrakcję stanowiła nowa linia produktów Psi Patrol (PAW Patrol),  takich jak: nocniki, nakładki sedesowe, podesty 
dziecięce, a także pojemniki do przechowywania. Poprzez powiększenie swojego asortymentu w kategorii „storage”, keeeper dotrzy-
muje dzieciom towarzystwa w czasie ich dorastania zgodnie z hasłem „keep on growing“. „Nasza dwutorowa strategia, czyli poszerzenie 
asortymentu o zakres wyrobów łazienkowych oraz w kategorii „storage” jest co prawda jeszcze młoda, ale owa koncepcja już teraz 
cieszy się dużą popularnością. Dowodem były liczne i owocne rozmowy z klientami podczas tegorocznej edycji targów”, stwierdził Helge 
Sudendorf, Head of Marketing & Product Management w kategorii kids firmy keeeper.

Prawdziwym magnesem przyciągającym uwagę gości w czasie targów okazały się nowe artykuły dziecięce w modnym asfaltowo-szarym 
kolorze wraz z postaciami popularnego filmu „Auta”, których prezentacja zbiegła się z tegoroczną premierą Disney’a „Auta 3”. Komforto-
we wanienki maria, a także foteliki do kąpieli leon uprzyjemnią codzienną pielęgnację nie jednemu maluchowi oraz ich rodzicom. Jednak 
nie tylko nowoczesne wzornictwo marki keeeper skupiało uwagę licznych gości. Niezwykle ważny jest również aspekt bezpieczeńst-
wa produktów oraz jakość ich wykonania, na co rodzice oraz dzieci zawsze mogą liczyć.
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keeeper zalicza się do jednego z największych europejskich sprzedawców 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 takżew biurze sprzedaży w belgijskim Fleurus. keeeper korzysta poza tym z kanałów dystrybucyjnych w wielu 
krajach na całym świecie.

Jako przedsiębiorstwo średniej wielkości grupa przedsiębiorcza uwzględnia również specyficzne cechy regionalne z możliwie dużą 
elastycznością - jednocześnie spełniając międzynarodowe standardy. Korzyść dla konsumenta jest najważniejszym kryterium. 

więcej informacji na:
keeeper.com

keep on keeping 
grupa przedsiębiorcza 
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