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Η Spielwarenmesse τιμά έξι καινοτόμα νέα προϊόντα με το ToyAward 
 Τα βραβεία παρουσιάστηκαν στους νικητές στην PressPreview 

 Ειδική εκδήλωση του ToyAward με όλους τους φιναλίστ στο Hall 3A 

 

Για έξι εκθέτες, η έναρξη της 72ης Spielwarenmesse ήταν ιδιαίτερα 

επιτυχημένη. Μία ημέρα πριν από την επίσημη έναρξη της έκθεσης, 

γιορτάστηκαν στην PressPreview για τις εξαιρετικές καινοτομίες των 

προϊόντων τους με την απονομή του πολυπόθητου βραβείου ToyAward. Στον 

τομέα Baby & Infant, ήταν ο κύβος διαστημικής δραστηριότητας EverEarth  

7 σε 1 της EverEarth Europe που κέρδισε. Την πρώτη θέση στην κατηγορία 

PreSchool κατέκτησε η ζυγαριά Yummy Bear Scale από την Topbright. Η 

Clementoni κέρδισε το βραβείο στον τομέα SchoolKids με το σετ 

πειραματισμού History of Life on Earth. Στην κατηγορία Teenager & Adults,  

η νίκη πήγε στο ρομπότ Miika K.I. από την Franckh-Kosmos. Η HoloToyz πήρε 

το βραβείο στον τομέα Startup για το Paw Patrol AR Tattoos & Stickers,  

ενώ η BAVVIC ήταν η νικήτρια στον τομέα Sustainability με τα Creative 

Building Blocks. 

 

Ως σημαντική πιστοποίηση ποιότητας, το ToyAward χαίρει παγκόσμιας 

αναγνώρισης. Τα βραβευμένα νέα προϊόντα επιλέχθηκαν από τη 13μελή 

διεθνή κριτική επιτροπή εμπειρογνωμόνων. Αξιολογήθηκαν ως προς την 

κατανόηση της ιδέας του προϊόντος, την απόλαυση του παιχνιδιού, την 

πρωτοτυπία, την ασφάλεια, τη δυνατότητα εμπορικής επιτυχίας, καθώς και την 

παραγωγή και την ποιότητα. "Τα βραβευμένα προϊόντα αποτελούν έτσι 

σημαντικούς δείκτες για τους σκοπούς της επιλογής της σειράς", τονίζει ο 

Christian Ulrich, εκπρόσωπος του Δ.Σ. της Spielwarenmesse eG. Όλοι οι 

βραβευθέντες και οι υποψήφιοι μπορούν να προβληθούν στον ειδικό χώρο 

ToyAward Special Area στο Hall 3A. Επισκόπηση των νικητών: 

 

Κατηγορία: Baby & Infant (0-3 ετών) 
EverEarth 7 σε 1 κύβος διαστημικής δραστηριότητας, EverEarth Europe 

Ώρες διασκέδασης για τα μωρά και τα νήπια υπόσχεται ο κύβος 7 σε 1 Space 

Activity Cube της EverEarth. Υπάρχουν πολλά να ανακαλύψετε σε αυτόν τον 

ποικιλόμορφο κύβο δραστηριοτήτων με τα περιστρεφόμενα και βυσματούμενα 
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παιχνίδια και τον διαστημικό σταθμό με πλανήτες, οχήματα και μια εξωγήινη 

φιγούρα. Παρέχει εκπαίδευση για τις λεπτές κινητικές δεξιότητες, τη 

συγκέντρωση και τις δεξιότητες σκέψης. "Ο σχεδιασμός του κύβου τραβάει 

πραγματικά το μάτι - δεν χρειάζεται τεχνολογία και όμως είναι έξυπνος", 

σχολίασαν τα μέλη της κριτικής επιτροπής. 

 
Κατηγορία: Κατηγορία: PreSchool (3-6 ετών) 
Yummy Bear Scale, Topbright 

Με τη ζυγαριά Yummy Bear από την Topbright, τα παιδιά προσχολικής  

ηλικίας μαθαίνουν τους πρώτους τους αριθμούς και τις φυσικές έννοιες του 

βάρους και της ισορροπίας. Αν τοποθετήσουν στη ζυγαριά έναν αριθμό 

πολύχρωμων cupcakes, μόνο το αντίστοιχο άθροισμα των αριθμών 

εξισορροπεί το βάρος. Επιπλέον, μπορούν να λύσουν απλά μαθηματικά 

προβλήματα εξισορροπώντας τους αριθμούς. "Αυτό που εντυπωσιάζει σε 

αυτό το εκπαιδευτικά πολύτιμο παιχνίδι είναι η διαισθητική εκμάθηση και η 

κατάλληλη για τα παιδιά επανεπεξεργασία μιας γνωστής αρχής", ήταν η 

ετυμηγορία της κριτικής επιτροπής. 

  

Κατηγορία: SchoolKids (6-10 ετών) 
History of Life on Earth, Clementoni 

Το σετ πειραμάτων History of Life on Earth της Clementoni αποκαλύπτει στους 

μικρούς επιστήμονες εκατομμύρια χρόνια ανθρώπινης ιστορίας. Τα δικά τους 

πειράματα συμπληρώνονται με ψηφιακό περιεχόμενο μέσω μιας εφαρμογής 

για smartphone και οι πληροφορίες απεικονίζονται παραστατικά με στοιχεία 

VR. Διδάσκονται κλάδοι όπως η γεωλογία, η παλαιοντολογία, η αστρονομία 

και η βοτανική. "Το εύρος των πειραμάτων και η ψυχαγωγία που παρέχει το 

κιτ είναι ιδιαίτερα άξια αναφοράς", σημείωσε η κριτική επιτροπή. 

  

Κατηγορία: Teenager & Adults (10 ετών και άνω) 
Miika K.I., Franckh-Kosmos 

Η Franckh-Kosmos θέτει ένα ορόσημο με το Miika K.I. Οι νεαροί 

προγραμματιστές μπορούν να εκπαιδεύσουν το προσαρμοστικό ρομπότ στην 

ομιλία, τους ήχους και τις χειρονομίες. Το Miika K.I. μαθαίνει να εκτελεί απλές 

εντολές μέσω μιας εφαρμογής. Οι λεπτομερείς οδηγίες παρέχουν βασικές 
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γνώσεις σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη. Η σύνοψη της κριτικής επιτροπής: 

"Η συνεπής φύση της ιδέας, η ενσωμάτωσή της σε ένα κόμικ και η δυνατότητα 

καθορισμού των δικών σας χειρονομιών αξίζουν πολλά συγχαρητήρια". 

  

Κατηγορία: Startup 
Paw Patrol AR τατουάζ & αυτοκόλλητα, HoloToyz 

Τα Paw Patrol Augmented Reality Tattoos & Stickers από την HoloToyz 

κάνουν τα όνειρα πραγματικότητα. Σκανάροντας με μια εφαρμογή, οι 

χαριτωμένοι αστυνομικοί σκύλοι Chase, Zuma & Co ζωντανεύουν ως 3D 

κινούμενα σχέδια. Είτε ως αυτοκόλλητα στο δωμάτιο είτε ως τατουάζ στο 

δέρμα: σε χρόνο μηδέν, οι ζωηροί χαρακτήρες σφυρίζουν στο παιδικό 

δωμάτιο. "Αξιοσημείωτα καινοτόμο", κατά την άποψη της κριτικής επιτροπής- 

υπογράμμισαν επίσης τη μελετημένη εισαγωγή στις νέες τεχνολογίες και την 

απλή λειτουργία της εφαρμογής. 

  

Κατηγορία: Sustainability 
Creative Building Blocks, BAVVIC 

Τα ξύλινα Creative Building Blocks της BAVVIC μπορούν να 

συναρμολογηθούν σε αμέτρητες κατασκευές με τη βοήθεια εύκολων 

συνδέσεων σιλικόνης. Ως παιχνίδι εκμάθησης STEM, διεγείρουν το 

ενδιαφέρον για τις τεχνικές αλληλεπιδράσεις και η ενοποιητική τους 

προσέγγιση τα καθιστά ιδιαίτερα κατάλληλα για παιδιά με διαταραχές 

αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Το ξύλο για τα τουβλάκια προέρχεται από 

αποκόμματα από την παραγωγή κουφωμάτων και επίπλων. "Η απτική 

αίσθηση των δομικών στοιχείων ξεχωρίζει", σύμφωνα με την αξιολόγηση των 

μελών της κριτικής επιτροπής. 

  

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ToyAward και την κριτική επιτροπή 

είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο www.toyaward.com 

 

Μήκος κειμένου: 5.250 χαρακτήρες 
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Σημείωση προς συντάκτες: Δωρεάν επανεκτύπωση. Οι εικόνες είναι 

διαθέσιμες στη διεύθυνση www.spielwarenmesse.de/media. Παρακαλείστε να 

μας παράσχετε ένα αντίγραφο παραστατικού της δημοσίευσης. 

 

31.1.2023 – kk 
 
 
Spielwarenmesse® 
Η Spielwarenmesse®, η κορυφαία διεθνής έκθεση για τα παιχνίδια, τα χόμπι και τον ελεύθερο 
χρόνο, διοργανώνεται από τον πάροχο υπηρεσιών εκθέσεων και μάρκετινγκ Spielwarenmesse 
eG. Η εκδήλωση B2B δημιουργεί μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα επικοινωνίας και 
παραγγελιοληψίας για τους εθνικούς και διεθνείς εκθέτες. Η παρουσίαση των νέων προϊόντων 
και η ολοκληρωμένη επισκόπηση του κλάδου αποτελούν πολύτιμη δεξαμενή πληροφοριών για 
το εξειδικευμένο εμπόριο από όλο τον κόσμο για τον ετήσιο προσανατολισμό τους στην αγορά. 
Η νέα προσθήκη το 2022 είναι η Spielwarenmesse Digital, μια πολυχρηστική πλατφόρμα που 
λειτουργεί ως συμπληρωματική μορφή της φυσικής έκθεσης.Το Spielwarenmesse® αποτελεί 
επίσης προστατευμένο λεκτικό σήμα στη Γερμανία από το 2013. 
Spielwarenmesse® 2023: Τετάρτη έως Κυριακή, 1-5 Φεβρουαρίου 2023 
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