


Thomas
Nazwany na cześć Thomasa Edisona

Coco
Nazwana na cześć Coco Chanel

Leonardo
Nazwany na cześć Leonarda da Vinci

Specjalnie zaprojektowane dla dzieci 1+ 



Ucz się codziennych umiejętności poprzez magiczne interakcje

Ukryj mnie
aby bawić się w a ku-ku

Połóż mnie do snu
aby usłyszeć jak chrapię

Nakarm mnie
aby usłyszeć jak chrupię

Skacz ze mną
aby usłyszeć jak robię bach!

Dotknij mojego noska
abym kichnął

Połaskocz mnie
a moje serduszko zacznie świecić!

Potrząśnij mną
a zacznę drgać



A smart buddy can do wonders 
for your toddler's development

developed especially for 1-year-old toddlers!A ku-ku: 
Najlepsza gra
Dla 1-rocznego dziecka



Otwórz malucha
na rozwój!

W zestawie 7 kart rozwojowych z zabawami. 
Wspieranie rodziców w opowiadaniu historii
Zapewnianie rodzicom narzędzi do odkrywania rozwoju u dzieci



Opowiadanie
historii maluchom
<<<

Pomysły na zabawę 
dla rodziców>>>

Skakanie – spraw, aby 
Leonardo podskakiwał, 

za każdym razem w 
innym tempie - czasem 
powoli, a innym razem 
szybciej. Teraz poproś 

dziecko, aby naśladowało 
tempo skakania. Sprzyja 

to rozwojowi rytmu, 
koordynacji i kontroli 

fizycznej u dziecka.



Wonder Buddies POS:
Widoczny display do postawienia 
na podłodze

Stojak kartonowy na akcesoria Mali Odkrywcy
Stojak kartonowy na akcesoria Mali Odkrywcy / Wonder Buddies

Symbol: POPTLST-08
Kod kreskowy: 5901885737591
Cena: 250 zł

Rozmiar: 50 x 22 x 180 cm (szerokość x głębokość x wysokość)

Zatowarowanie - 18 sztuk akcesorii wg poniższej specyfikacji:
TL1306106830 Mały Odkrywca Królik Thomas - zabawka interaktywna - 6 szt
TL1504406830 Mały Odkrywca Lew Leonardo - zabawka interaktywna - 6 szt
TL1504506830 Mały Odkrywca Myszka Coco - zabawka interaktywna - 6 szt



Wonder Buddies POS:
Widoczny display do postawienia 
na podłodze

Stojak kartonowy na ladę na akcesoria Mali Odkrywcy
Stojak kartonowy na ladę na akcesoria Wonder Buddies

Symbol: POPTLST-09
Kod kreskowy: 5901885737584
Cena: 67 zł

Rozmiar: 31 x 32 x 18 cm  (szerokość x głębokość x wysokość)

Zatowarowanie - 6 sztuk akcesorii wg poniższej specyfikacji:
TL1306106830  Mały Odkrywca Królik Thomas - zabawka interaktywna  - 2 szt
TL1504406830  Mały Odkrywca Lew Leonardo - zabawka interaktywna  - 2 szt
TL1504506830  Mały Odkrywca Myszka Coco - zabawka interaktywna  - 2 szt



Zestawy dla Influencerów
Rozpakowywanie i odkrywanie przez 
aktywną zabawę i opowiadanie historii



Mini-strona Wonder Buddies 
Przedstawia Istotę Marki

• Angażująca
• Zabawna
• Interaktywna
• Doświadczenie 3D



Kontakt:

handel@marko-zabawki.pl
marko@marko-baby.pl

mailto:handel@marko-zabawki.pl
mailto:marko@marko-baby.pl
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