
Oferta współpracy



idea  >> STREFA KIDS BY MAMAVILLE
Targi skierowane do kobiet w ciąży, mam, rodzin z dziećmi oraz osób zainteresowanych tematyką macierzyństwa.
Przewidywana ilość odwiedzających to 20 000 osób.

Strefa Kids by Mamaville na Warsaw Gift&Deco Show to największy wybór produktów dla mamy i dziecka. Strefa zakupów 
to producenci, projektanci, dystrybutorzy znanych oraz premierowych marek z branż: ubrania / zabawki / wystrój wnętrz / 
akcesoria / dodatki /edukacja / wydawnictwa / usługi - dla kobiet, rodzin oraz dzieci w rożnym wieku, od niemowlaka do 
starszaka. 

Oprócz zakupowego szaleństwa, zorganizowana będzie ogromna strefa atrakcji dla najmłodszych: dmuchańce, strefa LEGO, 
Playmobil, warsztaty dostosowane do wieku i rożnych zainteresowań́ najmłodszych, trampoliny, magicy, kąciki zabaw, zabawy i 
gry.  Dla rodziców również będzie przygotowanych wiele ciekawych wykładów i warsztatów
Planujemy prawdziwy festiwal zabawy i atrakcji dla najmłodszych z okazji  Dnia Mamy i Dziecka !



WARSAW GIFT AND DECO SHOW



Idea >> WARSAW GIFT AND DECO SHOW
Warsaw Gift&Deco Show, to pierwsze i największe tego typu targi w Polsce, mające na celu kojarzenie biznesu 
skupionego wokół stref celebration, home&deco, kids, handmade, eko, gadgets. Skierowane są̨ zarówno do klientów  
indywidualnych jak i biznesowych. 

W targach wezmą udział wystawcy z Polski i z zagranicy, którzy zaprezentują̨ najnowsze trendy oraz przedstawią bogatą 
ofertę̨ produktów codziennego użytku, prezentów, upominków okolicznościowych, gadżetów biznesowych, pamiątek 
artykułów dekoracyjnych, wyposażenia wnętrz, małej elektroniki, zabawek, tekstyliów dla dzieci, przedmiotów z segmentu 
eko/re-cykling, paper&office oraz ceramiki i szkła.

Warsaw Gift&Deco Show to trzydniowe wydarzenie, któremu będzie towarzyszyć także GOActive SHOW, czyli 
największe targi sportowe w Polsce, gromadzące kilkadziesiąt tysięcy odwiedzających.



idea >> WARSAW GIFT AND DECO SHOW >> B2B
Warsaw Gift & Deco Show, to duże międzynarodowe TargiB2B. Organizatorzy stawiają̨ sobie za cel stworzenie 
możliwości i nawiązania kontaktów w branży. To jedyna taka szansa na odbycie dziesiątek spotkań i porównanie 
kompletnych ofert i asortymentów w specjalnie zaaranżowanych do tego warunkach.

Warsaw Gift & Deco Show jako pierwsze targi w Polsce uruchamiają specjalny program Hosted Buyers mający na celu 
zapewnienie wystawcom celowych spotkań biznesowych z potencjalnymi kupcami i odbiorcami ich produktów bądź usług. 
W ramach autorskiego programu networkingu B2B Hosted Buyer organizatorzy zapraszają̨ grupy zakupowe z wielu 
krajów świata oraz indywidualnych kupców i dystrybutorów. 

Trzy dni targów, to tez ̇ liczne konferencje prowadzone przez znanych i cenionych profesjonalistów oraz 
Międzynarodowy Kongres, który będzie prawdziwą skarbnicą wiedzy dedykowanej tej branży.



Warsaw Gift & Deco Show stawia na polski design! 
Wystawcy z Polski w ramach targów stworzą̨ wyjątkowy 
program „PROJEKT: POLSKA", który zostanie podzielony 
na kilka stref tematycznych, wypełnionych pięknymi i 
wyjątkowymi przedmiotami!

Mamaville ma przyjemność być organizatorem Strefy Kids, 
tworząc wraz z innymi polskimi organizatorami targów w, 
takich jak Targi Rzeczy Ładnych, Och Bazar, Art In 
Town oraz Mustache,  nowatorski koncept PROJEKT : 
POLSKA.

Idea >> PROJEKT : POLSKA



STREFA KIDS BY MAMAVILLE >> ZOSTAŃ WYSTAWCĄ
ü Nowy system rejestracji 

ü Samodzielny wybór preferencyjnej lokalizacji stoiska

ü Dogodna prezentacja marki z mapka dla 
odwiedzających

ü Cena stoiska 150-166zl / m2  ( w zależności od 
wielkości stoiska ) 



Patroni medialni



STREFA KIDS BY MAMAVILLE >> ZOSTAŃ WYSTAWCĄ

535 337  641
788 880 110

www.targi.mamaville.pl

targi@mamaville.pl 


