
ПРО КОНКУРС «Краща іграшка» 

Конкурс "Краща іграшка" проводиться з 2004 року щорічно в рамках 
спеціалізованої виставки ігор, іграшок та товарів для дозвілля TOYS Fair Ukraine. 

Конкурс не має аналогів в Україні, участь у ньому надасть нові можливості для 
розвитку  вашої діяльності та конкурентні  переваги  при реалізації  продукції.  

 У  конкурсі можуть брати участь тільки вітчизняні виробники ігор та 
іграшок,  його мета – сприяння українським виробникам у просуванні гідної 
дитячої ігрової продукції, покращенні її якості та збереженні національних 
традицій. 

 Увага! Новий розділ: “Авторська лялька”  На конкурс приймаються зразки 
ручної роботи. 

 

Важлива інформація 

 Участь у Конкурсі можуть брати лише вітчизняні виробники ігор та 
іграшок (тобто в документах іграшок, які ви подаєте на конкурс, має бути 
написано «Країна-виробник Україна»). 

  Для участі в конкурсі необхідно надати заповнену заявку з печаткою і 
підписом, сертифікат відповідності, висновок державної санітарно-
епідеміологічної експертизи і паспорт (заповнюється у довільній формі) на 
кожен зразок продукції. 

 Увага! Для економії часу відправляйте відскановану заявку, а також копії 
документів на електронну адресу менеджера проекту advert@acco.kiev.ua. 
Оригінал заявки не забудьте відправити разом із зразками. Це обов'язково, 
оскільки заявка водночас є договором, юридичним документом. 

 Вартість участі: 550.00 грн. за 1 зразок (без урахування ПДВ); при наданні 
більше 3 зразків, 530,00 грн. за 1 зразок (без урахування ПДВ). 

 Для учасників виставки "BABY EXPO '2018" вартість становить 450,00 
грн за 1 зразок (без урахування ПДВ); при наданні більше 3 зразків, 430,00 
грн. за 1 зразок (без урахування ПДВ). 

 Діє додаткова знижка 50 грн. на кожен зразок при повній оплаті до 
15.02.2018 р. 

 Заявку на участь (оригінал із підписом і печаткою) та зразки продукції 
необхідно надати не пізніше 26 лютого 2018 р. з адресою: м. Київ, проспект 
Перемоги, 40-Б, ВЦ «АККО Інтернешнл» (парк ім. Пушкіна). 

 Заявку та паспорт можна скачати внизу сторінки. 

 

Переваги участі в конкурсі: 

 Найкращі зразки іграшок  будуть виставлені у спеціальних вітринах на 
виставці BABY EXPO. 

 Учасники конкурсу мають можливість покласти біля вітрин із продукцією свої 
візитівки або  рекламні листівки.  

mailto:advert@acco.kiev.ua


 Учасники конкурсу мають право наносити  знак  «Краща іграшка 2018» на 
свою продукцію, що надасть споживачу додаткові аргументи на користь 
Вашого товару. 

 Результати конкурсу висвітлюються: 

-  у партнерських ЗМІ 

-  на сайті виставки 

-  на сторінці виставки у Facebook 

- в електронних розсилках (більше 20 000 адрес); 

 Учасники Конкурсу мають можливість надіслати  три різних тексти 
інформаційного або рекламного характеру для розміщення: 

 - на сторінках офіційного сайту виставки; 
- на сторінці  Facebook; 
-   в електронній розсилці (близько 20 000 адрес). 

 Церемонія нагородження переможців конкурсу проходить на головній 
дитячій виставці країни BABY EXPO, що дозволяє привернути до себе увагу 
широкого загалу відвідувачів – більше 7000 осіб щороку. 

 

Додаткову інформацію Ви можете отримати у менеджера 
проекту Олександри Ващук 

advert@acco.kiev.ua 

 
Умови участі 
 
Заявка на участь 
 
Паспорт (шаблон) 

 

https://www.facebook.com/babyexpo.ua
mailto:advert@acco.kiev.ua
http://babyexpo.ua/upload/medialibrary/159/Umovi-uchasti-IGRASHKA-2018.pdf
http://babyexpo.ua/upload/medialibrary/70a/KONKURS-IGRASHKA_zayavka_18.doc
http://babyexpo.ua/upload/medialibrary/385/Pasport.doc

