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„keep on growing“ na targach Kind + Jugend 2017 

Köln, wrzesień 2017 r. Na tegorocznych targach „Kind + Jugend“, czyli „Dzieci + Młodzież” odbywają-
cych się w Kolonii (14.-17.09.2017), specjalista od wyrobów z tworzyw sztucznych keeeper ma wiele do  
zaoferowania. Goście stoiska targowego (Hala 11.2, Stoisko A008) mogą spodziewać się nie tylko nowych  
produktów, lecz także nowych i modnych elementów zdobniczych. Tak samo jak od dawna wypróbo-
wane klasyki, również nowe produkty odzwierciedlają ducha czasu wyróżniając się nowoczesnością i 
funkcjonalnością. 

Dla rodziców nie ma nic piękniejszego niż towarzyszenie swoim pociechom w procesie dorastania. Każdy krok jest ekscytujący, każde 
wydarzenie niezapomnianą atrakcją w codziennym życiu malców i dorosłych. Na markowe produkty firmy keeeper dzieci i rodzice 
zawsze mogą liczyć – zarówno w łazience, jak i w pokoju dziecięcym.

keep on racing
Na światowych targach „Kind + Jugend“ 2017, przedstawiających wyroby dla niemowląt i małych dzieci, keeeper wprowadza swoja 
nowa serię „Cars” (Auta) – w sam raz na rozpoczęcie trzeciej części filmu pod tym samym tytułem jesienią 2017 r. Dreszczyk emocji przy 
pluskaniu się w wodzie zapowiadają wanienka o nazwie maria oraz siodełko dla niemowląt leon. Krawędzi i rogów nikt tu nie znajdzie, 
bo ergonomiczne kształtowanie stanowi regułę marki, zapewniając maluchom przyjemność kąpania się i pluskania. Bezpieczeństwo i 
podporę siodełko leon oferuje za pomocą swoich anatomicznie do potrzeb małego dziecka dostosowanych kształtów, a także poprzez 
funkcję antypoślizgową i przyssawkę pod spodem siodełka. Dlatego można wstawiać leona bez problemu do wanienki lub do większej 
wanny. W nowiuteńkim kolorze „asphalt-grey“, czyli asfaltowo-szarym, maria i leon z pewnością przyciągną wzrok w każdej łazience. 
W dalszym ciągu w repertuarze marki keeeper biorą udział od dawna wypróbowane już produkty sanitarne i pielęgnacyjne, takie jak 
adam (nocniczek dla niemowląt), ewa (sedes), tomek (podest) oraz igor (dwustopniowy podest). Zgodnie z nową koncepcją 
zainspirowaną filmikami „Cars” (Auta), produkty są oferowane w nowiuteńkim kolorze asfaltowo-szarym.   
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Firmę Disney oraz markę keeeper łączy szczególne partnerstwo. Latem 2017 r. grupa przedsiębiorcza keeeper została wyłącznym 
partnerem licencyjnym firmy Walt Disney Company GmbH w zakresie artykułów sanitarnych i pielęgnacyjnych z tworzywa sztucznego. 

keep it organized 
Utrzymywanie porządku jest czasami przygodą i wymaga iskierki bohaterstwa. Mają ją w sobie z pewnością bohaterzy na czterech łapach 
z filmu „PAW Patrol” będąc malcom do usług. Po raz pierwszy marka keeeper wprowadza produkty z postaciami serii „PAW Patrol” 
na rynek. Dekoracyjny pojemnik filip pełni np. funkcję stróża nad zabawkami i innymi drobiazgami w pokoju dziecięcym. Pojemnik jest 
uposażony w przykrywkę i uchwyty, dlatego można go z łatwością przenosić. Żeby pozostawić w pokoju wystarczająco dużo miejsca do 

zabawy, filip daje się ułożyć w stos, bez przykrywki wkładając jeden pojemnik 
w drugi. Drobiazgi czy zabawki: filip jest dostępny w dwóch rozmiarach. Z kolei 
psi oddział pomocniczy zdobi pojemnik o nazwie olek oraz nowiutki pojemnik o 
imieniu iza, który idealnie nadaje się do przechowywania kanapek i przekąsek 
lub innych drobiazgów, takich jak spinki lub gumki do włosów itp.

„Grupa keeeper - obok licencji Disneya - po raz pierwszy jest w posiadaniu 
dalszej licencji w zakresie produktów dziecięcych. Grupa keeeper jako fir-
ma prowadząca działalność międzynarodową przywiązuje ogromne znaczenie 
do paneuropejskich partnerstw licencyjnych, które możemy wprowadzać na ry-
nek na wysokim poziomie. Tak stało się na przykład w przypadku PAW Patrol”, 
twierdzi pan Mike Carlos Wolf, dyrektor generalny grupy keeeper.

Czy wzbudziliśmy Pańskie zainteresowanie? W celu otrzymania dalszych infor-
macji zapraszamy do naszego stoiska A008 w hali 11.2.Mike Carlos Wolf, Prezes grupy keeeper. 
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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. 

więcej informacji na
keeeper.com

keep on keeping 
grupa przedsiębiorcza 
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