Misja Handlowa Producentów Zabawek z Hongkongu do Warszawy i Moskwy

ZAPROSZENIE
na spotkanie z producentami zabawek z Hongkongu
22 marca (poniedziałek), godz. 12:30
Hotel Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, Warszawa, Sala Kometa, p. II
12:30

Powitanie

12:45-13:30

Lunch

13:30 -15:00

Prezentacja oferty i spotkania indywidualne

Prosimy o wypełnienie i odesłanie formularza zwrotnego do dnia 9 marca 2010. Tel. kontaktowy: (22) 830 0552

Spotkanie będzie okazją do zapoznania się z ofertą firm:
Hing Fat Toys Manufacturer Limited
Wiodący producent artykułów plastikowych, obecny na
rynku od 1980. W ofercie ma: zabawki, gry, upominki,
gadżety, figurki zwierząt i postaci. Wyroby firmy są
ekologiczne i spełniają normy bezpieczeństwa ASTM,
CPSI oraz EN71. Firma realizuje zamówienia ODM
i OEM.

Sunnyside Ltd.
Wiodący producent metalowych modeli samochodów,
obecny na rynku od ponad 25 lat. W ofercie ma szeroki
wybór licencjonowanych modeli w skali 1:24 - 1:34 oraz
kolorowe, wielofunkcyjne serie aut. Wyroby firmy są
przyjazne środowisku i znajdują odbiorców na całym
świecie.

Home Toys Industrial Limited
Firma zajmująca się kompleksową produkcja zabawek.
Specjalizuje się w zabawkach z plastiku. Jej wyroby są
zgodne z normą EN71. Firma realizuje zamówienia OEM.

World Top Development Limited
Wiodący
eksporter
zabawek
edukacyjnych
i rozwojowych, obecny na rynku od 1991. W ofercie ma:
zabawki edukacyjne, puzzle, klocki-układanki, plastikowe
zabawki edukacyjne, zabawki muzyczne, zabawki zdalnie
sterowane. Firma realizuje zamówienia OEM.

Initiator Trend Co. Ltd.
Producent zabawek posiadający bazę produkcyjną w
Chinach. W ofercie ma: zabawki dla niemowląt,
grzechotki, zabawki i gry ruchowe, zabawki grające,
książeczki.

Master Leader Enterprise Limited
Firma zajmuje się kompleksową produkcją gier
elektronicznych i telewizyjnych, drobnej elektroniki
i produktów plastikowych. Oferuje zarówno własne
produkty, jak i realizację zamówień OEM.

JS International Group Limited
Firma
zajmuje
się
projektowaniem,
produkcją
i dystrybucją
ręcznie
zdobionych
przedmiotów
kolekcjonerskich.
Specjalizuje
się
w
modelach
wojskowych w dużej skali – miniaturowych dokładnych
replikach autentycznego sprzętu wojskowego.

Funmax Toys Industrial Limited
Wiodący producent i eksporter zabawek plastikowych
i drewnianych. W ofercie ma figurki postaci, dinozaurów,
modele militarne, zabawki z płyty MDF. Wyroby firmy są
zgodne z normą EN71. Firma posiada certyfikat ICTI.
Realizuje zamówienia OEM i ODM.

Pro Driven Company Limited
Producent zabawek posiadający fabryki w Chinach.
W ofercie ma: zabawki i produkty dla niemowląt,
poduszki podróżne, przytulanki, akcesoria i upominki.
Firma realizuje zamówienia OEM i ODM.

Million Link Industrial Ltd.
Wiodący producent zabawek, posiadający fabryki
w Dolinie Rzeki Perłowej. W ofercie ma: zabawki, wózki
dla lalek, łóżeczka dla lalek, artykuły rekreacyjne,
pojazdy i namioty dziecięce. Firma specjalizuje się w
realizacji zamówień OEM i ODM.

