
 
Informacja prasowa 

Łódź, 4 listopada 2008  

 

KRAINA DZIECKA W ŁODZI 

 

Pokaz mody i fryzur dla dzieci, warsztaty artystyczne dla najmłodszych, prezentacje wytwarzania 

papieru czerpanego, bezpłatne spotkania i konsultacje z lekarzami i połoŜnymi oraz ciekawa oferta 

kilkudziesięciu wystawców, to tylko niektóre atrakcje II Salonu Artykułów i Usług dla Matki i Dziecka 

KRAINA DZIECKA, który odbędzie się w Łodzi w dniach 21-23 listopada 2008 r. w Hali EXPO przy  

ul. Stefanowskiego 30.  Organizatorem imprezy są Międzynarodowe Targi Łódzkie. 

 

KRAINA DZIECKA to forum wymiany informacji, doświadczeń i wiedzy, połączone z prezentacją 

najnowszej oferty rynkowej. Do odwiedzenia targów zapraszamy przyszłych i obecnych rodziców, którzy 

będą mogli zapoznać się z ofertą firm, wziąć udział w spotkaniach, zasięgnąć porady specjalistów. Będzie 

to takŜe doskonałe miejsce do zrobienia zakupów przed nadchodzącymi Mikołajkami i świętami,  

w promocyjnych cenach. 

 

ZAKRES TARGÓW: 

Na targach zaprezentują się producenci i dystrybutorzy produktów i akcesoriów dla kobiet w ciąŜy, 

młodych rodziców oraz niemowląt i dzieci. Istotnym elementem oferty będą takŜe instytucje 

prezentujące się w ramach Giełdy Usług Opiekuńczo-Wychowawczych:  przedszkola, poradnie, liczne 

centra zajęć dla dzieci.  

 

IMPREZY TOWARZYSZĄCE: 

Podobnie jak w roku ubiegłym przygotowaliśmy szereg atrakcji dla zwiedzających: 

 

- Bezpłatne spotkania ze specjalistami z zakresu planowania i prowadzenia ciąŜy, porady lekarzy 

specjalistów chorób dziecięcych oraz połoŜnych. Wybitni specjaliści z najbardziej znanego polskiego 

szpitala dziecięcego – „Na Spornej” – opowiedzą przystępnym językiem o najbardziej powszechnych 

chorobach wieku dziecięcego. Blok spotkań przygotują równieŜ lekarze i połoŜne z Instytutu Centrum 

Zdrowia Matki Polki.  

- Konsultacje z połoŜnymi – punkt konsultacyjny Szkoły Rodzenia Agnieszki Piątkowskiej i Katarzyny 

Gontarek. Wykwalifikowane połoŜne, właścicielki szkoły, podzielą się swą wiedzą o ciąŜy i porodzie, 



doświadczeniem osobistym i zawodowym. Powiedzą rodzicom jak przygotować się do świadomego  

i sprawnego porodu, a takŜe jak zająć się niemowlakiem. Szkoła zaprezentuje równieŜ ćwiczenia 

prowadzone w ramach zajęć.  

- Bezpłatne badania stóp. Firma MDH, producent obuwia profilaktyczno-korekcyjnego Memo, laureat 

specjalnej edycji konkursu Łódź Proponuje 2008, w ramach Programu Profilaktyki Zdrowotnej "Moda na 

Zdrowie" przeprowadzi 22 i 23 listopada 2008 w godzinach 11.00-14.00 bezpłatne badania stóp dzieci  

i młodzieŜy. Badania wykonywane będą przez specjalistów z dziedziny rehabilitacji i ortopedii. KaŜdy 

klient, który odwiedzi stoisko, otrzyma moŜliwość dokonania zakupów internetowych z 5% rabatem. 

Więcej informacji na stronie www.memoinfo.pl w zakładce Aktualności. 

- Wielki show - pokaz mody i fryzur dla dzieci zorganizowany przez Salon BARBARA – Krzysztof Rajca. 

Ubrania dziecięce uŜyczy sklep SMYK Cały dla Małych oraz marka Hot Oil. Dla wszystkich dzieci dodatkowe 

atrakcje – kolorowe fryzury, malowanie pasemek, malowanie twarzy.  

- Kobiety w ciąŜy będą mogły przekonać się na własne oczy, Ŝe ruch okresie ciąŜy to zdrowie – pokaz 

gimnastyki dla kobiet w ciąŜy poprowadzi Klub RYTM.  

- Rodzice będą mieli okazję poznać róŜnorodne formy pracy z dziećmi niepełnosprawnymi - na targach 

pojawią się między innymi specjaliści od dogoterapii.  

- Bogaty blok warsztatowy poprowadzi Pracownia Alternatywnego Wychowania z Łodzi – wszystkie dzieci 

będą mogły zapoznać się z techniką wytwarzania papieru czerpanego i modeliny, a takŜe skomponować 

własne ciastka i desery.  

- Fundacja ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom będzie propagowała wartość głośnego czytania dzieciom  

na warsztatach artystycznych opartych o czytaną literaturę. O zaletach czytania opowie w sobotę pani 

Barbara Baklińska, łódzki koordynator akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. 

- Indywidualne konsultacje w zakresie odpowiedniego dobrania chust do noszenia dzieci oraz 

prawidłowego wiązania chust. 

- Prezentacja metody nauczania języka angielskiego metodą Helen Doron, przygotowana przez Centrum 

Helen Doron z Łodzi. 

- Liczne konkursy dla dzieci. 

- A nawet pokaz wielkich baniek mydlanych !!  

 

Na warsztaty zapraszamy zarówno grupy zorganizowane z łódzkich przedszkoli, jak  

i rodziców z pociechami. Dzieci do lat 10 wchodzą na targi bezpłatnie.  

 

Z co 15. biletem atrakcyjny prezent !! 

 

Do odwiedzenia Salonu zapraszamy:   

21 listopada 2008          10.00 – 18.00 

22 listopada 2008          10.00 – 18.00 

23 listopada 2008          10.00 – 16.00 

 

 

Bilety: 

5 pln – bilet normalny 

8 pln – bilet rodzinny (2+1, 2+2) 

(kasa zamykana jest pół godziny przed końcem 

targów)

 



 

PATRONATY: 

Patronat Honorowy: Prezydent Miasta Łodzi. 

Patronaty Medialne: największy polski portal parentingowy eDziecko.pl, magazyn „Świat Zabawek” oraz 

„BranŜa Dziecięca”, Gazeta Wyborcza, Metro i TVP Łódź.  

 

Więcej informacji na temat targów: WWW.mtl.lodz.pl/dziecko  

 

ZAPRASZAMY. 

 

 

 

Iwona Chlewińska 
Specjalista ds. promocji i reklamy 

tel. + 48 42 638 62 85 

tel. kom. 605 093 816 

i.chlewinska@mtl.lodz.pl 
 

 


