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Skip Hop tog priset på Kind + Jugend 2017!

Skip Hop vinner pris för innovation!
Det är för 13:e året i rad som den världsledande baby- & leksaksmässan Kind + Jugend i Köln utser årets bästa barn- och
babyprodukter. Det prestigefyllda priset heter Kind + Jugend 2017 Innovation Award.
I juryn, som består av oberoende och internationella experter, tittar man på kriterier såsom
innovation, teknologi, funktion och design.
I kategorin ”World of toys” vann Skip Hop Explore & More Krypleksak för sin sensorstyda rörelsefunktion som främjar
barnets utveckling i tre steg. För det minsta barnet som ännu inte kan krypa finns det lilla biet som skallrar och är
greppvänligt. I det andra steget rör sig molnet i cirkulära rörelser nära barnet och tillåter barnet att aktivt följa efter för
att till slut lyckas fånga biet. I det tredje och avslutande steget rör sig molnet i ett slumpmässigt mönster som gör att
barnet tillåts att utforska sitt närområde och att krypa längre bort.
Läs mer om utmärkelsen och om mässan Kind + Jugend

Explore & More Krypleksak
•
•
•
•
•
•

Från ca 5 månader
Interaktiv lek i tre steg som uppmuntar krypandet med ljus, musik och rörelse
Biet har bitvänliga detaljer och rörliga pärlor
Barnet belönas med färgglada lampor och musik
En sensor hjälper till att undvika hinder
Storlek: 14x14x10cm

Läs mer om Explore & More Krypleksak

Om Skip Hop
Skip Hop är ett trendigt och innovativt designföretag från New York. Ellen Diamant som är en prisbelönt designer skapade Skip Hops första produkt i
början av 2000‐talet; den nu klassiska skötväskan Duo. Skip Hop har därefter blivit välkända för sina skötväskor med snygg design och smart funktion.
I det breda sortimentet finns även babyleksaker, ryggsäckar för barn och mycket annat. För ytterligare information, kontakta oss på tel 08-732 88 50
eller marketing@amvina.se.
Skip Hop säljs och distribueras till återförsäljare i Sverige, Norge och Danmark av Amvina AB.
Amvina är ett svenskt grossistföretag som distribuerar baby-, barn- och föräldraprodukter till detaljhandeln i Skandinavien.
Bland våra varumärken finns Diono, Doona, Hippychick, Nattou, Skip Hop och Vinter & Bloom.
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