CHICCO TARZI
EŞSİZ BİR TUTKU
BİR BEBEĞİN DÜNYASINA HER GÜN DAHİL OLUYORUZ.
YAPTIĞIMIZ HER İŞE YÖN VEREN TUTKUMUZ VE ADANMIŞLIĞIMIZLA ANNELERİN
YOĞUN GÜNLÜK HAYATLARINDA RAHAT BİRER NEFES ALMALARINI SAĞLIYORUZ.
BU YAKLAŞIMIMIZI ORTAYA KOYDUĞUMUZ DEĞERLERİMİZ, KİŞİLİĞİMİZ VE
ONU İFADE ETTİĞİMİZ EŞSİZ TARZA BİZ, CHICCO TARZI DİYORUZ.
EBEVEYNLERLE UYUM
İÇİNDE ÇALIŞIYORUZ

Ebeveynlerin ve bebeklerin ihtiyaçlarını ve duygularını dinliyoruz. Onları anlayarak
ve kendimizi onların yerine koyarak en iyi çözümleri geliştirmeyi misyon ediniyoruz.
Ebeveynleri nasıl ve ne zaman desteklememiz gerektiğini biliyor, onlardan rol
çalmadan birlikte kusursuz bir uyumla çalışıyoruz.
Biz buna YAKINLIK diyoruz.

DOĞRU ÇÖZÜMÜ
GARANTİ EDİYORUZ

Yaptığımız işi fazlasıyla ciddiye alıyoruz.
Ürünlerimizin güvenli, güvenilir ve yüksek standartlarda olması için özen
gösteriyoruz. Bebek bakımı dünyasında Chicco Bebek Araştırma Merkezi ile her an
geliştirmeye devam ettiğimiz 50 yıllık deneyime sahibiz.
Biz buna PROFESYONELLİK ve UZMANLIK diyoruz.

HER AN
GELİŞİYORUZ

Sırtımızı geleneğe dayasak da bugün ve yarın, ebeveynlerin ve bebeklerin
ihtiyaçlarına cevap verecek ileri teknoloji çözümleri geliştirmek için gözümüz daima
gelecekte.
Biz buna ÇAĞDAŞLIK ve YENİLİKÇİLİK diyoruz.

DAİMA
GÜLÜMSÜYORUZ

Bebek bakımı ciddi bir iştir.
Rahatlamak için verilen küçük molalar da bir o kadar önemlidir.
Çünkü ebeveyn olmak, doğası gereği mutlu ve pozitif bir deneyimdir.
Ürünlerimiz basit ve açıktır, ne oldukları ilk bakışta anlaşılır.
Hepsi en üst seviyede kullanıcı dostudur.
Kullandığımız dil son derece basit ve yalındır; yüzlerde daima
bir gülümseme oluşturur.
Biz buna AKILLILIK / USTALIK / MAHARET diyoruz.
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Movimento
Bilingue
Move & Grow
Bilingual ABC

First Dreams

CHICCO OYUNCAKLARI - KOLEKSİYONLARA GENEL BAKIŞ

Fit & Fun
First Dreams

First Dreams

Bilingue

FIRST DREAMS
Bu koleksiyondaki göz alıcı oyuncaklar, bebeklerin uyku zamanlarına; müzik, ses ve ışık efektleriyle
Dreams
büyülüFirst
ve huzurlu
bir atmosfer yaratarak eşlik eder.

Chicco’nun bebek dünyasındaki engin deneyimi, 0-3 yaş arası çocuklarınInfanzia
psiko-fiziksel,
Prescolare
duygusal ve sosyal ihtiyaçlarıyla ilgili bilgi birikimini artırmaya adanmış Gözlem Merkezi
Bilingual ABC
First Dreams
First Dreams
BABY SENSES
sayesinde şimdi daha da güçlü. İlk 3 yaş, bebeklerin gelişiminde hayati önem taşıyan;
Bu koleksiyondaki cazip oyuncaklar, bebeklerin doğal meraklarına eşlik ederek ilk keşiflerini tetikler;
Baby Senses
First Love
aileleriyle birlikte önemli değişimler, fiziksel ve psikolojik ihtiyaçlarTurbo
yaşadıkları
birChicco Classic Magic Blocks
duyularını çalıştırarak gelecekteki gelişimlerini destekler.
Team
Family Games
Smart 2Play
dönemdir. Bebeklerin asıl gereksinimlerini kavrayabilmek ancak bu unsurların ve spontane
Prescolare
davranışların yakından gözlenmesiyle mümkün olur. İşte bu yüzden Osservatorio,
Movimento
tıp-bilim dünyasındaki uzmanlarla birlikte çalışarak pediatri alanındaki en
son bilgileri ve
SMART2PLAY
Magic Blocks
Turbo Team
Family Games
gelişmeleri takip eder; önerilen ürünlerin bilimsel değerlerini ölçer; öğretim kurumlarıyla
Çeşitli renk, şekil, boyut ve mekanik aktiviteler sunan bu oyuncak serisi, bebeklerin oyuna oynayarak
Smart 2Play
Smart 2Play
iletişim kurar ve çocukların ihtiyaçları üzerinde uygulamalı deneyimleri olan anne ve
katılmalarını sağlayarak onları ilk yaratıcı meydan okumalarına yönlendirir.
Move & Grow
Fit & Fun
babaların tavsiyelerini dinler. Osservatiorio’nun amacı, çocuk dünyası üzerinde
mümkün
Movimento
olan en geniş bilgi birikimine sahip olmak ve bu birikimi büyüme sürecinin her aşaması için
farklı ve özel çözümler geliştirmek için kullanmaktır.
Infanzia
Move & Grow

BİLGİ VE UZMANLIK
Bebekleri ve içinde yaşadıkları dünyayı sürekli ve yakından gözlemliyoruz.

BİLİMSELLİK
Medikal dünya ile iş birliği yapıyoruz.

DENEYİM

First Love

Chicco Classic

Baby Senses

Bilingue
Infanzia
Bilingual ABC
First Love

Prescolare

Ebeveynlerle devamlı diyalog halindeyiz.

SORUMLULUK

Turbo Team

MOVE ‘N’ GROW
Bu oyuncak
Fit & Fun serisi bebeklere gelişimlerinin her aşamasında eşlik eden eğlenceli bir yol sunarak
büyümelerini adım adım destekler.
First Dreams

BILINGUAL ABC
Bu koleksiyondaki
oyuncaklar,
büyüme sürecinin her aşaması için özel olarak tasarlanan
First Dreams iki dilli
First
Dreams
eğlenceli içerik ve aktivitelerle bebeklerin iletişim becerilerini ve kelime hazinelerini geliştirir.
Chicco Classic

Baby Senses

HAPPY MUSIC
Çocukların çeşitli sesler ve enstrümanlarla oynayarak sahne deneyimini yaşamalarına imkan veren bu
eğlenceli müzikal oyuncak serisi, kendilerini farklı müzik türleriyle ifade ederek stillerini ve seslerini
bulmalarını
sağlar. Magic Blocks
Family Games

Bebekleri mutlu etmenin ne kadar önemli bir iş olduğunu biliyoruz.
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First Dreams

FIRST DREAMS
KONSEPT

Magic Blocks

FIRST DREAMS
TEMEL TÜKETİCİ ARGÜMANLARI

Bu koleksiyondaki göz alıcı oyuncaklar, bebeklerin uyku zamanlarına; müzik,
sesler ve ışık efektleriyle büyülü ve huzurlu bir atmosfer yaratarak eşlik ederler.

Bir uyku zamanı ritüeli oluşturmak bebeklerin huzurla uyumalarını sağlamanın en önemli
koşuludur.
Günümüzde tüketiciler modüler fonksiyonları sayesinde kişiye göre özelleştirilebilen,
beğenilerine uygun ürünler talep ediyorlar.
Her bebek odasına uyarlanabilen, tasarımı ve ışık efektleriyle
ortama şıklık katan bu ürün serisi, ev dekorasyonuna uyum sağlar.

Aile boyu mutluluk
için en doğal ve keyifli
yöntem.

Bebeğiniz, uyku zamanı
boyunca korumamız
altında.

Bebeklerin dünyaya
gelişini kutlamak için
en iyi hediyeler

Hoş ve rahatlatıcı uyaranları bir
arada sunarak bebeklerin doğal
bir şekilde uykuya dalmalarını
ve bu sayede tüm ailenin keyifle
uyumasını sağlar.

En uygun ve dinlendirici atmosferi
elde edebilmeniz için fonksiyon
modları isteğe göre ayarlanabilir.

Bu oyuncaklar özel olarak harika
hediyeler olmak için geliştirilir ve
paketlenir.

First Dreams ürünleri bebeklerin
hassasiyetlerini ebeveynleri
gibi hissederek onları kişisel bir
dokunuşla onları uykuya hazırlar;
uyku zamanı boyunca koruma
sağlar.

İyi bir tasarım, klasik ve popüler
parçalardan oluşan müzik
koleksiyonları ve zengin renkler,
her bütçeye hitap eden geniş
yelpazedeki fiyat seçenekleriyle
sunulur.

Baby Senses

Yastık kadar yumuşak, örtü gibi
sıcak, yatak odanız kadar samimi
ve kişisel, anne kucağı kadar
naziktir.

TEMEL TİCARİ ARGÜMANLAR

First Dreams’in özel oyuncaklarının ebeveynlerin bebeklerinin uyku zamanıyla
ilgili duygusallıklarına hitap etmesi iyi bir satış argümanıdır.
Bu koleksiyon güzel bir bebek hediyesi almak isteyen herkesin beklentilerini kusursuz bir şekilde
karşılayan ürünleriyle başarılı hediye seçimini her durumda garanti eder.
First Dreams koleksiyonu, farklı özellikleri ve faydalarıyla her müşterinin ihtiyacını karşılayan,
raflarda hemen fark edilen, geniş ve zengin bir ürün yelpazesine sahiptir.

ÜRÜNÜ YAKINDAN TANIMA ARAÇLARI

#5

KOLEKSİYON İÇERİĞİ
Projeksiyonlar: 1 SKU
Dönenceler: 3 SKU
Elektronik Dinlendirici Peluşlar / Yumuşak Oyuncaklar: 1 SKU
6

Bunu
biliyor musunuz?
Bebekler, yumuşak oyuncakları
ve oyuncak bebekleri uykuya
dalarken onlara eşlik etmeleri için
kendileri seçerler. Bu oyuncaklarla
"arkadaşlık" etmek gece boyunca
güvende hissetmelerini sağlar.

Bebek Ayıcık
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FIRST DREAMS
PROJEKSİYONLAR
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Ses sensörü

ilir

Özel, pratik ve güvenli kanca sistemiyle beşiğe bağlanabilen yenilikçi bir
projeksiyon panelidir.
 Projeksiyon otomatik olarak renk değiştirir.
 3 farklı ışık efekti: Tavan projeksiyonu, hafif projeksiyon ve gece lambası
 Ses sensörü: Bebek ağladığında ışığı ve müziği aktive eder
 30 dakikalık müzik ve projeksiyon
 Çıkarılabilir ve makinede yıkanabilir yumuşak oyuncak
 Kancaları, 38 mm’ye kadar boru biçimli parçaları olan yataklara uygundur.
 Pembe ve mavi renk seçenekleri

ab

YILDIZLARIN YANINDA

kıl

nb

ı

Beşiğe ta

9

FIRST DREAMS
Renkli ve Hikayeli
Projeksiyon

DÖNENCELER

1. Cot Mobile

(Projection on the canopy)
2 FARKLI MÜZİK SEÇENEĞİ:
Klasik müzik
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2.Beşik Projektörü
İnteraktif Panel

NEXT2MOON

00 009828 100 000 PEMBE
00 009828 200 000 MAVİ

Hikaye anlatan projeksiyonun büyülü atmosferi ile geniş tentesinin koruyucu etkisini
bir araya getiren inovatif ve rahatlatıcı bir oyuncak.
Next2Me beşik ve pek çok ahşap beşik ile uyumludur.
 Zamanlama ayarı: Ebeveynler klasik müzik ve doğa sesleri için 15, 30 ya da 45
dakikalık periyotlar seçebilirler.
 Tentenin üzerinde hareket eden renkli projeksiyon.
 Çıkarılabilir projektör: Tavanda büyülü bir projeksiyonun keyfini çıkarmak için
bebek yatağının yanına koyun.
 Yumuşak kumaş sarkıtlar
 Pembe ve mavi renkleri mevcuttur
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Ürün ebatları (cm):
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Kapaklı pencereli
kutu

Kutu ebatları (cm):

40,1x17,3x35

3.Beşik Yanı
Projektör

6x
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Next2Me beşik ile pek
çok beşik ve ahşap
yataklarla uyumludur.
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FIRST DREAMS
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Size ve bebeğinizin rüyalarına yakından eşlik eden bu dönence, Next2Me beşikle ve
ahşap yatakların çoğuyla uyumludur.
 20 dakikalık klasik müzik ve beyaz gürültü (bebeğin ana rahminde duyduğu kalp
atışlarını ve sakinleştirici sesleri taklit ederek tasarlandı)
 Hafif gece ışığı
 4 adet sallanan kumaş oyuncak
 Çıkarılabilir elektronik panel
 Pembe ve mavi renk seçenekleri
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FIRST DREAMS
İkili projeksiyon sistemi
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1. Beşikte ve tavanda
ikili projeksiyon

Kumanda

Çıkarılabilir beşik paneli

BÜYÜLÜ YILDIZLAR DÖNENCE

akt

00 002429 100 000 PEMBE
00 002429 200 000 MAVİ

Renkli yıldız ve gezegen görüntülerini tüm yatak odasına yansıtarak sihirli ve
dinlendirici bir atmosfer yaratan ikili beşik projeksiyonudur.
 İkili projeksiyon sistemi: Beşikte ve tavanda projeksiyon
 Çıkarılabilir baş üstü kolu mobilden beşik paneline, projektörden gece lambasına
kolay geçiş sağlar.
 Ses sensörü: Bebeğin ağlaması, müziği ve ışık projeksiyonunu aktive eder.
 Zengin klasik müzik ve new age melodi koleksiyonu
 Uzaktan kumanda dahildir.
 18 dakikalık projeksiyon ve müzik
 Pembe ve mavi renk seçenekleri

2 x AA 1,5 V
2 x C 1,5 V
(Dehil değildir)
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2 farklı müzik stili:
Klasik Müzik
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2. Beşik
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3. Gece lambası

New Age
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FIRST DREAMS
UYKU ARKADAŞI
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Görkemli ışık efektleri ve dinlendirici melodiler sunan hafif uyku arkadaşıdır.
 %100 pofuduk yapısıyla sarılmak için mükemmeldir. Yumuşak plastik içerir.
 Projeksiyon otomatik olarak renk değiştirir.
 30 dakikalık Klasik, Jazz, Soft Rock, Modern, New Age ve Doğanın Sesleri
melodileri
 Favori melodiyi seçmenizi sağlayan eflatun buton
 Makinede yıkanabilir.
 Pembe ve mavi renk seçenekleri
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Baby Senses

BABY SENSES
KONSEPT

BABY SENSES
TEMEL TÜKETİCİ ARGÜMANLARI

Bu koleksiyondaki oyuncaklar, bebeklerin doğal meraklarına eşlik ederek
ilk keşiflerini tetikler; duyularını çalıştırarak gelecekteki gelişimlerini destekler.

G
 ün geçtikçe daha fazla ebeveyn bebeklerin oynaması için çıngırak ya da ilk oyuncak olarak tekstil
ürünlerini tercih ediyor. Baby Senses koleksiyonu, farklı kumaş türlerini sağlıklı plastikle bir araya
getirerek bebekler için farklı çeşitlerde uyaranlar sunan bu tip oyuncakları içerir.
 ygun oyuncaklarla hikaye anlatımı bebeklerin hayal dünyasını harekete geçirir. Minikler o anda ne
U
olduğunu düşünmenin keyfini çıkarırken bir sonraki anda neler olabileceğini hayal ederler.

İlk keşiflerini
Birlikte oynamak
gerçekleştirmeleri için
bambaşka bir deneyimdir!
çok sayıda uyaran sunar.
Bebekler doğal olarak meraklı ve açık
fikirlidirler. Çevrelerini keşfetmek ve
anlamak için duyularını kullanırlar.
Onlara duyularını harekete
geçiren ve çalıştıran oyuncaklar
sunmak, meraklarını beslemenin
ve becerilerini geliştirmenin temel
koşuludur. Oynayarak, günden
güne birçok beceri edinir ve bunları
güçlendirirler.

Tek başına oynamak bazen iyi
olabilir ama başkalarıyla oynamak
çok daha keyiflidir. Öğretici değeri
olağanüstüdür. Bebeğinizin kendini
oyuna tamamen vermesini ve
etrafındakilerle ilişki kurmasını sağlar.
Yetişkinler, canlandırma yapmak için
de kullanabilecekleri ilk oyuncak
serisi ile bebeklerine sevimli
hayvanlar ve günlük objelerle ilgili
hikayeler anlatarak aralarındaki bağı
güçlendirebilirler. Bu, kişiliklerinin
gelişmesine ve duygularını
keşfetmelerine yardımcı olur.

Günün her anı, nerede bir
bebek varsa onunlayız.
Bebekler gün boyunca banyo zamanı,
yemek zamanı, dinlenme zamanı ya da
açık havada gezinme zamanı gibi farklı
deneyimler yaşarlar. Oyun oynamaya
bayılırlar ve eğlenmek için her an iyi bir
andır.
Farklı deneyimler için özel olarak
geliştirilen bu oyuncaklar, bebeklerin
ilgisini çekip rahatlatarak zamanla
bu anları ebeveynlerin bebekleriyle
gerçekleştirdikleri mutlu ritüellere
dönüştürürler.

KOLEKSİYON İÇERİĞİ
Plastik Çıngıraklar: 3 SKU
Peluş Çıngıraklar: 1 SKU
Puset Oyuncakları: 8 SKU
Diş Kaşıyıcılar: 3 SKU
Bul-Tak ve Dizme Oyuncakları: 1 SKU
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Baby Senses koleksiyonu bebeklerin yanlarında taşımayı çok sevdikleri
oyuncaklardan oluşur. Bu durum, dolaylı görünürlük sağlayarak
ürünlerin ağızdan ağıza pazarlanmasını sağlar. Satışları viral
olarak artırır.

Bunu
biliyor musunuz?
Bebeklerle oynamak, ebeveynlere
onlarla bağ kurarak karakterlerini,
meraklarını, korkularını ve en derin
duygularını keşfetme imkanı
tanır.

TEMEL TİCARİ ARGÜMANLAR
Baby Senses koleksiyonu, bebekler bu tarz nesnelerle oynamayı sevdikleri için renkli, göz alıcı ve
empati kurabilecekleri oyuncaklardan oluşur. Ürünlerin cazip görünümleri, çıngırak ve ilk oyuncak
gibi küçük ürünlerden çok sayıda alınmasını ve çekiciliklerine kapılanların plansız satın almalar
yapmasını sağlar.
Bu koleksiyonda yer alan ürünler Chicco markasıyla bütünleşmiş, ebeveynler, büyükanneler ve
büyükbabalar tarafından bilinen, dünyanın dört bir yanından bir çok çocuğun sahip olduğu
en popüler ve çok satan ürünlerdir.
Baby Senses oyuncakları, bebeklerin gün içerisindeki birçok farklı ihtiyacına hitap eder. Bu durum
perakende satıcılara diğer kategori ürünleriyle çapraz satış yapma fırsatları sunar.

İlk Oyuncaklar: 1 SKU
Mama Sandalyesi Oyuncakları: 2 SKU
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BABY SENSES

BABY SENSES

PLASTİK ÇINGIRAKLAR

DİŞ KAŞIYICILAR

RENKLİ MİNİ TREN 1 2 3

Kolay kavranır.
r
lkala
a
h
r
ıka
ç
k
Ta

Çıngırak

Kolay kavranır.

Bebeğin manuel becerilerini geliştiren eğlenceli
bir 2'si 1 arada oyuncaktır. Trenin ve vagonun
üzerinde bulunan halkalar ile kolayca takıp
çıkarılabilir.
 Takılıp çıkarılabilir halkaları olan 2'si 1 arada
çıngırak
 Sayıları öğreten numaralandırılmış vagonlar
 Her bir kod 6 parçalık teşhir kutusunda
mevcuttur.
00 007681 000 000

3ay - 18ay

Havayla şişirilmiş

Diş kaşıma için ideal

Ürün ebatları (cm):

8x7x1

Farklı yüzey ve materyaller

Kutu ebatları (cm):
Kart

19x24x3

6x

Ultra hafif

8APIQQE*afdhbb+

D

a iç
m
ı
aş
k
ş
i

ak
umuş
y
n
i

plastik

KOLAY KAVRANAN
ÇINGIRAK ANAHTARLAR
Hafif, kolay ve bebeğinizin manuel koordinasyon becerilerini geliştirmek için ideal bir
çıngıraktır.
 Anahtarlar: Farklı yüzeylere ve zıt renklere
sahip, 3 adet anahtar şeklinde sallanan oyuncak.
 Sayıları öğreten numaralandırılmış anahtarlar
 Her bir kod 6 parçalık teşhir kutusunda
mevcuttur.
00 005953 000 000 ANAHTAR

3ay - 18ay

Hava dolu renkli meyveler

HAVALI MEYVE SALATASI ÇINGIRAK
Çıngırak dünyasında yeni bir konsept yaratan 3 adet eğlenceli, renkli ve ultra
hafif meyve, diş çıkaran bebekleri rahatlatıp eğlendirir.
 Hava ile şişirilmiş, ultra hafif meyveler
 Ultra hafif meyveli çıngırak ve kavranması kolay
 Eğlenceli renkler

00 009368 000 000

3ay - 18ay
Ürün ebatları (cm):

8x16x6,5

Kart

Kutu ebatları (cm):

16,5x21x6,5

6x

Ürün ebatları (cm):

12x11x2,5

Kutu ebatları (cms):
Kart

20

Farklı yüzeyler

16,5x21x4

6x

8APIQQE*aahfif+

8APIQQE*aiiiaf+
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BABY SENSES

BABY SENSES

PLASTİK ÇINGIRAKLAR

DİŞ KAŞIYICILAR

Zincir oluşturmak iç
in

h

ka
al
ıg
lar

KOLAY KAVRANAN
ÇINGIRAK HALKALAR

DİŞ ETİ MASAJI
YAPAN BALIKLAR

Hafif, kolay ve bebeğinizin manuel
koordinasyon becerilerini geliştirmek için
ideal bir çıngıraktır.
 Halkalar: 6 adet renkli halkayı ana gövdeden
çıkartıp eşleştirerek bir zincir oluşturun.
 Her bir kod 6 parçalık teşhir kutusunda
mevcuttur.

Bebeğiniz diş çıkarırken diş etine masaj yaparak
bu dönemin daha kolay geçmesini sağlar.
 Kolay kavranır.
 Farklı dokudaki plastik parçalardan oluşur.
 Her bir kod 6 parçalık teşhir kutusunda
mevcuttur.
00 005956 000 000

00 005954 000 000 YÜZÜKLER

d
öv

n.
arı
çık
en
ed

3ay - 18ay

3ay - 18ay

Ürün ebatları (cm):

Ürün ebatları (cm):

11,5x11x2,5

12x12,5x2,5

Kutu ebatları (cm):

Kutu ebatları (cm):
Kart

16,5x21x4

Yumuşak kauçuk parçalar

6x

Kart

16,5x21x6,5

6x

8APIQQE*aahfjc+
EĞLENCELİ DİŞ
KAŞIMA ÇINGIRAĞI

ce eğlenceli sesle
n
i
r
i
v
e
r çık
sını ç
arır
Kafa
.

Bu hafif ve kolay kavranan çıngıraklar eğlenceli
karakterlerden oluşur.
 Diş kaşırken rahatlatma sağlayan yumuşak
plastik parçalar
 Manuel koordinasyonu geliştirmek için her
karakter farklı bir manuel aktivite sunar.
 Her bir kod 6 parçalık teşhir kutusunda
mevcuttur.
00 061411 000 000 FİL
00 071697 000 000 KURBAĞA

Ke
la
p
o
t

r

ie
nd

tra

fın
da dönen

3ay - 18ay

Yumuşak plastik
halkalar

Ürün ebatları (cm):

12x14x3,5

8AKDQRA*jgffch+

aşım

ak için ideal

Kutu ebatları (cm):
Kart

22

Di
şk

8AKDQRA*jifcgg+

16,5x21x8,9

6x

8APIQQE*aahgbf+
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ma

ü

BABY SENSES

PELUŞ ÇINGIRAKLAR

PUSET OYUNCAKLARI

Kolay kavranır.

ze y

Sıkınca ses
çıkarır.

SEVİMLİ CİVCİV
PUSET OYUNCAĞI
Bebeğin ilk yumuşak oyuncaklarından olan civciv
puset oyuncağı, olağanüstü yumuşak, hafif ve
renkli yapısına ek olarak, plastik ve kumaş karışımı
ile ideal bir aktivite çıngırağıdır.
 Sevimli
civciv, birbirlerine geçebilen 2
halkasıyla manuel koordinasyon becerilerini
harekete geçiren eğlenceli aktiviteler sunar.
Ek olarak üzerinde bulunan aynası ve sıkınca
ses çıkarma özelliği ile bebeğinizin keyifli vakit
geçirmesini sağlar.
 Makinede yıkanabilir.

Yumuşa

k ku

şy

BABY SENSES

a
uş
Yum

Yumuşak diş
kaşıma bölümü

kp

Sıkınca ses
çıkarır.

00 007650 000 000

3ay - 24ay

las
tik

Ürün ebatları (cm):

8x19x6

Kutku ebatları (cm):

Ses çıkaran patiler

00 007157 000 000 BAYAN ZÜRAFA
00 007200 000 000 BAY HIPPO

3ay - 24ay

Renkli zürafa ve eğlenceli hipopotam bebeğin dokunma duyusunu harekete
geçiren manuel aktivitelerle dolu yumuşak oyuncaklardır.
içerir.

16x18x5

Kutu ebatları (cm):

Hippo: Diş kaşımaya uygun yumuşak parçalar, ses çıkaran kulakçıklar ve
gövdeye yerleştirilebilen top içerir.

Kart

21x25x7

6x

döndüğünde içerideki küçük balık eğlenceli efektler yapar.

 Sadece

24

Ürün ebatları (cm):

Zürafa: Ayna ve diş kaşımak için askıda sallanan minik yumuşak patiler

 Bay
 Top

6x

ırak top

İLK AKTİVİTE: BAYAN ZÜRAFA
VE BAY HİPPO ÇINGIRAK
 Bayan

16,5x20,5x6

Diş kaşıma için yumuşak

Çı
ng

Kart

halka
lar

Diş çıkarma
dönemine uygundur.

yüzeyi yıkanabilir.

8APIQQE*acjeii+

8APIQQE*acjdch+

8APIQQE*afaibj+
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PUSET OYUNCAKLARI

PUSET OYUNCAKLARI

İLK AKTİVİTE
ZEBRA ÇINGIRAK

Yumuşak kumaş ve plastik kombinasyonu bebeğin
dokunma becerilerinin gelişmesine yardımcı olur.
 Maymun: Halkayı çekince maymunun bacağı
titrer. Plastik çıngırak halkaları, ses çıkaran muz ve
diş kaşımak için yumuşak plastik ayaklar içerir.
 Pratik pusete askı sistemi

Bebeğin dokunma duyarlılığının gelişmesi için yumuşak
kumaş ve farklı yüzeylerdeki plastiklerden üretilmiş
çizgili zebra oyuncağıdır. Eğlenceli aktiviteler sunar.
 Yansıma yaratan ayna ve diş kaşıyıcı yumuşak plastik
içerir.
 Çıngıraklı renkli toplarla dolu şeffaf küre
 Sadece yüzeyi yıkanabilir.

00 000907 000 000

Ayağı
çek, titresin!

3ay - 24ay
Kart

14x25x7,5

Kutu ebatları (cm):

şak
p

las
t

8AKDQRA*hbiifh+
ik

ak için oyun
cak
sm
a
e

.
rdar

Sıkınca ses
çıkarır.

21x25x7

6x

İLK AKTİVİTE
FİLİ ÇINGIRAK

 Bebeğin dokunarak keşfetmesini destekleyen,

Yumuşak kumaş ve plastik kombinasyonu, dokunma
becerilerinin gelişmesine yardımcı olur.
 Diş kaşıma için yumuşak plastik ek parçalar, hışırdama
sesleri ve farklı yüzeyler gibi birçok aktivite sunar.
 Pusete veya araba koltuğuna bağlamak için pratik
klips içerir.
 Makinede yıkanabilir.

Pusete asma
ki
ç in

klip

p

s

Sıkınca
ses çıkarır.

Ürün ebatları (cm):

16x23,5x4,5

Ürün ebatları (cm):

Kutu ebatları (cm):

14x24x9

Kart

Kutu ebatları (cm):

16,5x20,5x6

stik
a
l
p
şak
Yumu

3ay - 24ay

3ay - 24ay
Kart

Ayna

00 072375 000 000 FİL

00 007654 000 000

Diş kaşımak
için ideal

a

8APIQQE*acjfab+

EĞLENCELİ FARE
PUSET OYUNCAĞI
yumuşak kumaş ve plastik karışımı olan puset
oyuncağıdır.
 Duyma duyusunu uyarmak için kulakları hışırdar
ve gövdesi ses çıkarır. Plastik ayakları diş kaşıma
için idealdir.
 Pusete veya araba koltuğuna bağlamak için pratik
klips içerir.
 Makinede yıkanabilir.

Ayn

las
tik

yu
mu

Hışı
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Ürün ebatları (cm):
6x
Kart

Pu
se
t

için

21x25,2x6,3

2 halka

6ay - 36ay

17x23x5

Diş
kaş
ıma

Takması kolay
puset oyuncağı

00 007202 000 000

Ürün ebatları (cm):
Kutu ebatları (cm):

Yumuşak kumaş

r

Çıngırak
halkalar

TİTREYEN
MAYMUN ÇINGIRAK

21x25,2x6,3

ak
p

alka

ar
ça
la

e

BABY SENSES

Pus

te

ak için h
m
s
a

BABY SENSES

6x

6x

8APIQQE*afaifh+

8AKDQRA*ihhddc+

Yumuşak
kumaş

uş
m
u
in y
ç
i
şıma
a
k
ş
i
D
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BABY SENSES

BABY SENSES

PUSET OYUNCAKLARI

PUSET OYUNCAKLARI

Seyahat zamanlarında bebekle birlikte pusette
olan, eğlenceli melodilere ve ışıklara sahip aktivite
merkezi.
 Pusetin ön barına kolayca takmak için kullanışlı
ayarlanabilir bağlantı sistemi
 Dışarıdayken bebeğin eğlenmesi için 3 eğlenceli
hayvan
 Melodileri duymak için filin burnuna bas
 Kedinin ip yumağını hareket ettir
 Küçük peynirleri hareket ettirmek için farenin
karnını döndür

00 007201 000 000

6ay - 36ay

nsel klips
re

00 009747 000 000

Ürün ebatları (cm):

17x20x14

3x LR44 1,5 V
(Dahildir)

Kutu ebatları (cm):
Kart

17,5x25x7,5

6x

8APIQQE*acjejf+

Beni
Dene
Açık Kutu

6ay - 18ay

Işık ve melodilerle

Işıklı Fil

Ürün ebatları (cm):

25x30x6

Kutku ebatları (cm):

38,5x25x9

6x

DANS EDEN
ARKADAŞLAR
PUSET OYUNCAĞI

sis

temi

Pusetlerin ön barına
kolaylıkla takılır.

M
üz

!

urnuna bas
nb

tı sistemi

utusu
ik k

a b i li r b a
lan
ğ
r
a

lan

Bu mekanik dönence sayesinde bebekler seyahat
ederken de eğlenirler.
 Evrensel bağlantı aparatı ile oto koltuğu, puset ve
bebek arabalarına kolayca bağlanabilir.
 3 adet sevimli sallanan karakter kendi etraflarında
müzikle beraber dönerler.
 Ayna, bebeğin kendisini görmesini ve görsel
becerilerinin artmasını sağlar.

Ay

Ev

Bu rengarenk puset oyuncağı, çeşitli aktiviteleriyle
bebeğinize sınırsız eğlence sunar.
 Yumuşak plastikten yapılan sallantılı oyuncaklar
ve ayna
 Çıngıraklı renkli toplar ve bir kelebek içeren,
eğlenceli sesler çıkaran döner top
 Puset barına kolaylıkla takılabilir.
 Yalnızca yüzey kısmı yıkanabilir.

are
nF
na
rla
va
Yu

akılabilir
yt

İçi top ve
lar
k
a
c
kelebeklerle dolu
n
yu
o
şeffaf küre
n
na
a
l
l
a
s
Kol
lastik
p
a
k
a
ş
u
Yum

YOLCULUK
ARKADAŞLARIM

Fil
i

a

BAYAN ZÜRAFA
PUSET OYUNCAĞI

Kaydırılabilen Ke
di

Ayn

00 000903 000 000

0ay +
Ürün ebatları (cm):

25x30x13

Kutu ebatları (cm):

28

tan
a
r
a
y
Eğlenceli ışık efektleri

a
ayn

Box

25x23x13

6x

8AKDQRA*hbiibj+

8APIQQE*bagaci+

29

BABY SENSES

BABY SENSES

İLK OYUNCAKLAR

BUL-TAK VE DİZME OYUNLARI

5 oyun arkadaşı

2 parmak kuklası

HALKALAR KULESİ
6 adet canlı renklerden oluşan halkalarla
kurulan renkli piramit; birbirinden farklı boydaki
halkaların dizilmesini sağlar. Bu oyunla bebeğiniz,
tutmayı ve farklı boyutların dizilimini öğrenirken
koordinasyon becerilerini geliştirir.

3 adet çıkarılabilir karakter

00 007423 500 000

9ay - 36ay
Ürün ebatları (cm):

13x23x13

14,3x25,5x14,3

6x

alk

Box

a

Kutu ebatları (cm):

8APIQQE*aeejbh+
akterleri
Kar
sa

30

8APIQQE*agfbhc+

6ay - 36ay

Beni
Dene

19x16,5x2

30,3x22x4

2x LR44 1,5 V
(Dahildir)

6ay - 18ay
Ürün ebatları (cm):

Ürün ebatları (cm):

Açık Kutu

nk
Re

00 005833 000 000

00 007897 000 000

Kutu ebatları (cm):

Renkli ve elektronik mama sandalyesi oyuncağı
 Farklı renk, şekil ve yüzeylerdeki meyveler döner.
 Farklı aktiviteler bebeğin manuel koordinasyonu
ve becerilerini geliştirir.
 Hareketli elma, eğlenceli melodisiyle bebeğin
müzikal duyarlılığını güçlendirir.
 Pratik vantuz içerir.

lar
p
o
li t

6x

13x16,5x8,5

Kutu ebatları (cm):

14,5x20,5x11

8APIQQE*aahdgd+

Dönen
meyveler

ve
ses efe tleri
k

Bu 2’si 1 arada oyuncakla, her defasında farklı bir hikaye ile tekrar tekrar oynanabilir.
 Açılır sahne kapısı ve penceresiyle gerçek bir tiyatro ortamı yaratır.
 Dünyayı ve çiftlik hayvanlarını anlatan 3 taraflı kitap içerir.
 5 farklı karakter: 3 adet tak-çıkar karakter ve 2 adet parmak kuklası
 Makinede yıkanabilir.

MÜZİKLİ MEYVELER

zik

1. Tiyatro
2. Kitap

ÇİFTLİK HAYVANLARI TİYATROSU

MAMA SANDALYESİ OYUNCAKLARI

mak için cep
kla

2 's i 1
arada

BABY SENSES

3 sallantılı
oyuncak

Mü

Açılır sahne kapısı

6

li h
k
ren
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BABY SENSES
MAMA SANDALYESİ OYUNCAKLARI

5 farklı aktivite

Etiket

Diş Kaşıyıcı

Delikler

k zamanı

iç

Ayna

Dö

e
em

eni bir arka
d

ndür!

y
in

Y

Halkalar

Vakumlu taban

aş

RÜZGAR GÜLÜ
MAMA SANDALYESİ OYUNCAĞI

32

Rüzgar gülünü istediğiniz kadar döndürün ve tüm aktiviteleri keşfedin.
Plastik zemindeki farklı dokular dokunsal becerilerin gelişmesine yardımcı olur.
 Yüzün içinde hareketli boncuklar
 Manuel koordinasyonu geliştirmek için farklı manuel aktiviteler
 Ayna
 Halkalar
 Delikler
 Etiket
 Diş kaşıyıcı

00 009710 000 000

6ay - 18ay
Ürün ebatları (cm):

12x17x7,5

Açık Kutu

Kutu ebatları (cm):

14x21x9,5

6x

8APIQQE*baefdg+
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Smart

2Play

Smart

SMART
2PLAY
2
Play

KONSEPT

SMART 2PLAY
Smart

2Play

Smart

2Play

TEMEL TÜKETİCİ ARGÜMANLARI

Çeşitli renk, şekil, boyut ve mekanik aktiviteler sunan bu oyuncak serisi, bebeklerin oyuna
oyunla katılmalarını sağlayarak onları ilk yaratıcı meydan okumalarına yönlendirir.

 ebekler, Smart 2Play koleksiyonundaki oyuncakları bir araya getirirken eşyaların nasıl yapıldıklarını
B
ve çalıştıklarını anlama isteklerini karşılarlar.
E beveynler, bebekleri için merak duyacakları, farklı oyun modları ve farklı uyaranlar içeren
oyuncakları tercih ederler.
S mart 2Play oyuncakları, ebeveynler ve bebekleri için birlikte oynayabilecekleri bir oyuncaktır.
Böylece temel kavramsal becerilerini, daha yaratıcı ve eğlenceli şekilde geliştirirler.

Bebeğin büyüme
aşamasında oyun
oynaması sağlıklı
gelişmesini sağlar.
Bu oyuncaklar, bebekleri yaratıcılıkları
doğrultusunda yeni objeler inşa
etmeye teşvik eder.
Küre gibi basit şekiller, toplama ve üst
üste dizme gibi temel ihtiyaçlarına
hitap ettiği için bebeklerin daima
dikkatini çeker ve etraflarındaki
dünyayı keşfetmelerine yardımcı olur.

Bebeklerin ilk
becerilerini
güçlendirerek
gelecekteki
başarılarına hazırlayan
akıllı oyuncaklar
Bu oyuncaklar eğlenceli
aktivitelerle, bebeklerin nedensonuç ilişkisini öğrenmelerini
sağlar, el-göz koordinasyonlarını
geliştirir.
İnce motor becerilerini
güçlendirerek çizme ve yazma
kabiliyetlerinin gelişimini destekler.

Bebeğinizin binlerce
farklı kombinasyon
yapabileceği renkler
ve şekillerle eğlence
garanti!
Farklı renklerden ve şekillerden
oluşan setler, bebeklerin parçalara
ayrı ayrı odaklanmalarını sağlayarak
ilişkilendirme becerilerini geliştirir.
Çok sayıda ve çeşitlendirilmiş
uyaranların varlığı, yaratıcılıklarını
besleyerek bebeklere yeni hikayeler
ve nesneler meydana getirmenin
mutluluğunu yaşatır.

TEMEL TİCARİ ARGÜMANLAR

Bunu
biliyor musunuz?
Zorluklar ve sorular daima
yaratıcılığı tetikler. Önemli
olan becerilerine uygun akıllı
oyunlarla bebeklerin dikkatini
çekebilmektir.

S mart 2Play, kendi fiyat aralığındaki oyuncaklara oranla daha zengin oyun
modları sunan ayrıcalıklı oyuncaklardan oluşan bir koleksiyondur. Ayrıca
ürünler, renkleri ve farklı objeleri ile dikkat çekerek ebeveynleri alıma teşvik eder.
Her bebeğin sınıflandırma, dizme ve yapı oyuncaklarına sahip olması gerekir.
Smart 2Play ürünleri, tamamlayıcı oyun modları ile her bütçeye uygundur.
S mart 2Play, bebek gelişiminin farklı aşamalarına hitap eden ürünleriyle
perakendecilere çoklu satış yapma imkanı sunar.

ÜRÜNÜ YAKINDAN TANIMA ARAÇLARI

KOLEKSİYON İÇERİĞİ
Bul-Tak ve Dizme Oyuncakları: 2 SKU
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2Play

SMART 2PLAY

BUL-TAK VE DİZME OYUNCAKLARI

BUL-TAK VE DİZME OYUNCAKLARI

Smart

2Play

1

2. B

tak oyunc

.D

iz ve öğre

u l-

tak oyunc

ı
ağ

u l-

ı
ağ

2. B

iz ve öğre

n

.D

2’si 1
arada

4 adet farklı yüzeyli halka

n

1

2’si 1
arada

4 adet
renkli şekil

5 adet
renkli şekil

Oynar taban

BUL-TAK HALKALAR KULESİ
4

6ay - 36ay

adet farklı boyutlarda dizme halkası

 Bul-tak

 Hafif

36

Ürün ebatları (cm):

14x18,5x14

oyunu için 4 farklı şekil

 Eğlenceyi

artıran hareketli taban

motor becerilerinin gelişimine yardımcı olur.

BUL-TAK İÇİÇE GEÇEN KAPLAR

00 009372 000 000

Halka oyununun Smart 2Play versiyonu olan bu oyuncak, bebeğin bilişsel
becerilerinin ve el-göz koordinasyonunun gelişmesine yardımcı olur.

Box

Kutu ebatları (cm):

15x25x15

2Play

e çe n k o v

İç i

eg

Smart

ar
al

ç

Smart

SMART 2PLAY

6x

8APIQQE*aijhde+

Klasik dizme oyununun Smart 2Play versiyonu olan bu oyuncak, bebeğin
sebep-sonuç becerilerinin gelişmesini sağlayan 2'si 1 arada oyuncaktır.
 Dizmek için farkı boyutlarda 5 adet kova
 Tepedeki boşluğa yerleştirmek için 5 farklı şekil
 İç kovalardaki bul-tak alanları için 5 farklı şekil

00 009373 000 000

6ay - 36ay
Ürün ebatları (cm):

12x36x12

Box

Kutu ebatları (cm):

15x25x15

6x

8APIQQE*aijheb+
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Movimento

Move & Grow

MOVE ‘N’ GROW

Fit & Fun

Infanzia

First Love

KONSEPT

MOVE ‘N’ GROW
TEMEL TÜKETİCİ ARGÜMANLARI

Bu oyuncak serisi, bebeklere gelişimlerinin her aşamasında eşlik eden
Babysunarak
Senses
Chicco
Classic bir yol
eğlenceli
büyümelerini adım adım destekler.

 ebekler, meraklı ve öğrenmeye açıktır. Sadece keşiflerine eşlik edecek oyuncaklara ihtiyaç duyarlar.
B
Move 'N' Grow koleksiyonu, bebeklerin hareket etmek ve öğrenmek için duydukları bu doğal arzuya
cevap vermek için geliştirilmiştir.
 ebeklerin ilk oyun zamanlarından, bisiklete binmek için can attıkları döneme kadar
B
gelişimlerinin her aşamasına hitap eder.
 u seri, bebeklerin hayal dünyalarındaki yüzlerce maceraya eşlik etmek için
B
onların en yakın arkadaşı olur.

Bebeklerin psiko-motor
gelişimlerine doğal bir
şekilde eşlik eder.
Bu oyuncaklar, büyüme sürecindeki
önemli dönüm noktalarını bebeğin
kendi hızına ayak uydurarak takip
eder. Bebeği hareket etmeye ve
keşfetmeye, acele ettirmeden,
aşamalı olarak teşvik eder.
Bebekleri, özgürlüklerine müdahale
etmeden, her başarıyı kendileri için en
uygun zamanda gerçekleştirmelerine
imkan vererek destekler.

Bebeklerin büyüme
yolunda attıkları
her adıma denge ve
güvenlik katar.

Bebekler hareket
etmeyi, neşeli ve
yenilikçi oyuncaklarla
oynayarak öğrenir.

Bebeklerinin hayatlarının ilk
aylarındaki gelişimlerini ve
seçimlerini sürdürebilmelerini
sağlar.

Motor ve işitselden, görsel ve
dokunsala çeşitli oyun modları ve
araçları bir araya gelerek bebeğin
dikkatini çeker, yeni keşifler
yapmasını destekler.

Güvenli hareketler ve kaliteli oyun
deneyimleri sunarak bebeklere
becerilerini geliştirmeleri; özgüven,
kontrol ve denge kazanmaları için
rehberlik eder.

KOLEKSİYON YAPISI

Çünkü motor becerilerinin
kazandırılmasında oyun ve eğlence
her şeyden önce gelir.

TEMEL TİCARİ ARGÜMANLAR
 ove 'N' Grow koleksiyonu, farklı araç ve oyun modu kombinasyonları
M
sunan, değer algısı yüksek, her durumda satın almak için ideal, çok
fonksiyonlu ürünlerden oluşur.

Bunu
biliyor musunuz?
Motor gelişiminin dönüm
noktaları kişiden kişiye değişir.
Beceriler pratikle geliştirilebilir.

 u oyuncaklar, büyüme sürecindeki önemli dönüm noktalarına odaklanarak tasarlanmıştır.
B
Perakendecilere, en zor beğenen müşterilerine dahi kalitesi ve güvenliği garantili Chicco ürünlerini
sunma fırsatı verir.
 ove 'N' Grow oyuncakları, sırasıyla bebek gelişiminin her aşamasını destekler. Perakendeciler de bu
M
sayede müşterilerini koleksiyon içerisinde yeni satın almalar yapmaya teşvik edebilirler.

ÜRÜNÜ YAKINDAN TANIMA ARAÇLARI

#4

Oyun Matları ve Jimnastik Merkezleri: 2 SKU
Yürüteçler: 3 SKU
38

Mutlu Alışveriş Yürüteci
39

MOVE ‘N’ GROW

MOVE ‘N’ GROW

OYUN MATLARI VE JİMNASTİK MERKEZLERİ

OYUN MATLARI VE JİMNASTİK MERKEZLERİ

Oyuncakları asmak için 5 halka
an o

Pembe versiyon (Özel sipariş ile alınacaktır.)

25 dakikalık müzik ve kişiye özel müzik seçimi için
MP3 desteği

pa

ne
l

7 ad
et s
alla
nan
ç

okl

ua
kti
vi

te

oy
un
c

ağ
ı

yuncakl
ar

Ele
ktr
on
ik

90 cm

n
la

arılabilir s
Çık
al

Renkli sallanan oyuncakları, parlak renkleri ve kirpi şeklinde yastığı olan bir elektronik
oyun matıdır.
 7 adet sallantılı multi-aktivite oyuncağı: Ayna, hışırtı sesleri ve plastik diş kaşıma
halkaları
 Çok renkli elektronik ışık efekti paneli
 25 dakikalık müzik
 MP3 müzik çalar bağlantısı

Çok renkli
ışık

XXL RENKLİ ORMAN OYUN HALISI

00 069028 000 000

3 x AAA 1,5 V
(Dahil değildir)

0ay +

Ürün ebatları (cm):

86x46x86

Kutu ebatları (cm):
Pencereli Kutu

65x50x12,2

4x

Yumuşak ve rengarenk ekstra büyük mat: Bebeğinizin oynaması için 135 x 90 cm alan
sunar. 2 bağcığı sayesinde matı kaldırmak ve saklamak çok kolaydır. Sevimli orman
hayvanları, bebeğinizin merakını artırır.
 Daha fazla oyun alanı sunmak için ekstra büyük format
 Farklı oyuncaklar asmak için 5 halka (Oyuncaklar dahil değildir.)
 Makinede yıkanabilir.
 Pembe versiyonu mevcuttur. (Özel sipariş ile alınacaktır.)

007945.000

40

Ekstra büyük mat

Saklaması
kolay

Yastık dahildir.

RENKLİ EGZERSİZ OYUNCAĞI

135 cm

Makinede yıkanabilir.

8APJLOH*afifbd+

8APIQQE*aghdfa+

00 007945 100 000
00 007945 000 000

0ay +
Ürün ebatları (cm):

140x90x2

Pencereli Kutu

Kutu ebatları (cm):

60,5x73x45

6x

007945.100

8APIQQE*bacjdi+
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MOVE ‘N’ GROW

MOVE ‘N’ GROW

YÜRÜTEÇLER

YÜRÜTEÇLER

4'ü 1 arada

 İlk

yu
cu
Beni
Dene

adımlar: Yürümeyi tam korumayla öğretir.

 İki dilli aktivite merkezi: Çıkarılabilir barkod okuyucu, 3 objeyi belli bir mesafeden

Box

karıl
abil
ir b

ar k
od
ok
u
3x AAA 1,5 V
(Daihlidr)

nıyan, ç
ı
ri ta

ek
ille
ri

, ren

ob
e
v
k l e ri

4. Şekil sınıflandırma

00 007665 000 150

Mutlu alışveriş yürüteci, iki dilli bir 3’ü 1 arada ilk adımlar oyuncağıdır. Bebeğin dik
durup yürümeyi güvenle öğrenmesine yardımcı olur. İki dilli aktivite merkezi ve
alışveriş arabası, bebeklere ebeveynleri gibi alışveriş yapabilme imkanı sunar.

TÜRKÇE
İNGİLİZCE

3. Alışveriş arabası

in kolu oynatın.

Ş

MUTLU ALIŞVERİŞ YÜRÜTECİ

2. İki dilli aktivite merkezi

jel
e

ek
iç

Geniş alışver
iş s

Melodiler ve ışıklar

1. İlk adımlar oyuncağı

İKİ DİLLİ

ep
eti

ma
s

çıl
A

Etiketin döndüğünü gör m

ı iç
in

j

on
t
e

a basın.

9ay - 24ay
Ürün ebatları (cm):

29x60x60

Kutu ebatları (cm):

55x40x19

4x

tanır; renkleri, isimleri ve şekilleri İngilizce ve Türkçe olarak öğretir.
 Canlandırma:

Bebek, eşyaları alışveriş arabasına koyup barkod okuyucuya
okutarak eğlenceli bir şekilde yetişkinleri taklit eder.

 Mutlu

42

alışveriş yürüteci; çıngıraklar, pop-up’lar, kayarak ses çıkaran parçalar,
eğlenceli bul-tak oyunu gibi çeşitli mekanik aktivitelerle donatılmıştır. Bebek,
nesnelerin şekillerini tanımayı ve onları alışveriş arabasında doğru yere
yerleştirmeyi öğrenir.

Sınıflandırma aktivitesi için
3 adet bul-tak şekil
43

MOVE ‘N’ GROW

MOVE ‘N’ GROW

YÜRÜTEÇLER

YÜRÜTEÇLER

Saati çevir!

Daireyi çevir ve
renkli topları
keşfet!

3 adet silindiri
çevir!

33x42,5x37

Kutu ebatları (cm):

Kutu

44

51x39,5x18,4

2. S
e

anuel a
kt
2. M

Ürün ebatları (cm):
4x

8APIQQE*afgfgj+

ışıklı a

kt

e merkezi

9ay - 24ay

ve
sli

2 ' si 1
a ra d a

BEBEK ADIMLARI AKTİVİTE YÜRÜTECİ

00 005905 100 000

Renkli, stilli ve eğlenceli yürüteç, bebeğin ilk adımlarını atmasına yardımcı olur.
4
 ana tekerleğiyle bebeğin dengede kalmasına yardımcı olur.
5
 manuel aktivite içeren eğlenceli aktivite merkezi: Ayna, saati çevirme alanı,
hareket eden çiçek, yuvarlanan çıngıraklı top, 3 adet döner silindir

ek

t
ivi

HAPPY HIPPY YÜRÜME ARKADAŞI

1. B e b

rüteci
yü

rüteci
yü

2'si 1
a rad a

ş aktivite me
mı

le
teler donan
i
v
i

ek

zi
rke

1. B e b

Bu 2’si 1 arada yürüteçler, bebeğin dik durmasını, ilk adımlarını güven içinde atmasını
ve aktivite merkeziyle oynayarak eğlenmesini sağlar.
H
 areket sensörü, bebeği yürümeye teşvik eder: Bebek yürüdükçe eğlenceli
melodiler çalar ve bebek durduğunda müzik durur.
O
 yunlar, ışıklar, neşeli ses efektleri ve mekanik aktiviteler sunan eğlence dolu
aktivite merkezi
A
 rka tekerlekler kilitlenebilir.

00 065261 000 000

2x AA 1,5 V
(Dahil değildir)

9ay - 24ay

Ürün ebatları (cm):

38x40,5x40,5
Kutu

Kutu ebatları (cm):

40,3x49,3x15,3

4x

8AKDQRA*ccecbb+
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Bilingue

Bilingual ABC

First Dreams

BILINGUAL ABC

First Dreams

First Dreams

Prescolare

KONSEPT

TEMEL TÜKETİCİ ARGÜMANLARI

Bu koleksiyondaki iki dilli oyuncaklar, gelişimlerinin her aşaması için özel olarak tasarlanan
Magic
Blocks
Turbo
Team içerik
Family
Games
eğlenceli
ve aktivitelerle
bebeklerin
iletişim becerilerini ve kelime hazinelerini geliştirir.

E beveynler, bebekleri için yeni ve farklı uyaranları olan oyuncakları tercih ederler. Dil içerikleri, anne ve
babalarının kolaylıkla fark edeceği önemli gelişmeler yaratarak gerçek bir değer sunar.
 ebekler, anne ve babalarının günlük aktivitelerini taklit etmeye bayılırlar. Onlara gerçek dünyayı
B
hatırlatan oyuncaklar, yeni bir dili de keyifle ve etkili bir şekilde öğrenmelerini sağlar.

Movimento

Move & Grow

BILINGUAL ABC

 abancı dil öğrenmek, ebeveynler için bebeklerinin gelişimindeki en temel adımlardan biridir. Yeni bir dil
Y
öğrenmenin, ileride daha iyi fırsatlarla karşılaşarak daha başarılı olmalarını sağlayacağına inanırlar.

Fit & Fun

Infanzia

Sözel ifade, bebeğin
büyüme sürecindeki
temel gelişimlerden
First Love
biridir.
Doğru Chicco Classic
uyaranlarla adım adım
desteklenebilir.

Bu oyuncaklar,
oyun kadar basit ve
eğlenceli hale getirerek
Baby Senses
bebeklerin yeni bir dil
öğrenme heveslerini
artırır.

Bebekleri farklı dillerle tanıştıran
oyuncaklar, dünyalarını genişleterek
daha esnek düşünmelerini sağlar.

Oyun, başka bir dilin sesleri ve
ritimleriyle tanışmak için doğal bir
yoldur.

Bebekler konuşmayı çeşitli
aşamalardan oluşan doğal bir süreçle
öğrenirler. Onlara acele ettirmeden,
doğru uyaranlar sunan oyuncaklar,
süreçte çok önemli bir rol oynar

Bebekler, ilk hecelemelerinden
itibaren, duydukları kelimeleri
tekrarlamalarına ve
ezberlemelerine imkan sağlayan
oyuncaklara ilgi duyarlar.

KOLEKSİYON İÇERİĞİ

Bebekler dünya
vatandaşıdır. Yeni
diller öğrenmek, içinde
büyüdükleri global
dünyaya adapte olma
becerilerini geliştirir.
Beyin, potansiyel olarak çok
dillidir ve farklı dillere ait sesleri
özümsemeye doğal olarak
meyillidir.
Bebekleri farklı bir dilin sesleriyle
erken yaşlarda tanıştırmak,
ileride yabancı dil öğrenmelerini
kolaylaştırır.

Bunu
biliyor musunuz?
Bebekler, kullandıkları
kelimelerden çok daha fazla
kelimeyi anlayabilirler. Bu nedenle
Bilingual ABC oyuncakları; estetik tasarımları, empatik temaları, parlak
en iyi yabancı dil öğretme yolu,
sesler ve kelimelerle farklı bir
renkleri ve farklı oyun parçalarıyla oldukça dikkat çekicidir. Dil öğretmek
deneyim yaratmaktır.

TEMEL TİCARİ ARGÜMANLAR

için tasarlanmış olmaları, tüketicinin gözündeki cazibelerini artırır.

 u oyuncaklar, bebeklerin tüm becerilerinin gelişiminde etkili olan farklı konularda
B
tamamlayıcı oyun modları sunarak büyüme süreci boyunca yeni satın almaları teşvik eder.
 ilingual ABC oyuncakları, farklı fiyat aralıklarındaki ürünleriyle yoğun sezonlar dahil yıl boyunca
B
her durum için ideal seçenekler sunar.

ÜRÜNÜ YAKINDAN TANIMA ARAÇLARI

#4

Aktivite Masası: 1 SKU
Büyü ve Öğren Aktivite Masası
46
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İKİ DİLLİ

BILINGUAL ABC

BILINGUAL ABC

AKTİVİTE MASASI

İLK OYUNCAKLAR

ROL YAPMA BECERİLERİNİ DESTEKLEYEN 4 HOBİ

TÜRKÇE
İNGİLİZCE

, şarkı, komik sesler v
e ma

MUTFAK

• 3 tak-çıkar aksesuar
• Döner düğme
• Ninniler, şarkılar ve tipik mutfak sesleri

nu e
la
kt
ivi

SANAT

• Bebeğin kalemle üzerine
yazıp silebileceği sihirli tahta

Çeşitli elektronik ve manuel aktiviteler ile tak-çıkar objeler içeren, yaratıcı oyunu
destekleyen, iki dilli aktivite masasıdır. Bebek, ilk kelimelerini öğrenirken en
popüler hobiler olan yemek pişirme masası, bahçıvanlık, sanat ve müzikle ilgili
şarkıları dinleyip komik seslerle eğlenir.
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T ak-çıkar parçaları sayesinde bebeğiniz aktif olarak rol, canlandırma ve
ebeveynlerini taklit etme deneyimlerini yaşar.
D
 il öğrenmek, çok daha eğlenceli hale gelir!

ş

tesi
ivi

BÜYÜ VE ÖĞREN AKTİVİTE MASASI

p ar ç a v e

il ayırma akt

ÖĞRETTİKLERİ:
• Sayılar
• Sebzeler
• Renkler
• Müzik aletleri
• Notalar

ar
çık

ek

Renkli LED ışıklar

6 adet tak
-

60’

tan

r
le
te

f az
la

ke
li

m

e,

im
de y

00 007653 000 150

3x AAA 1,5 V
(Dahildir)

1yaş - 4yaş
Ürün ebatları (cm):

Beni
Dene
Açık Kutu

34,5x34,5x37,5
Kutu ebatları (cm):

61,5x11x38

3x

BAHÇIVANLIK

• 2 adet bul-tak aksesuar:
Havuç ve domates
• Dokunmatik panel
• Sebzelerin isimleri
• Melodiler

MÜZİK

• 4 müzik aletini gösteren
4 sayfalık piyano paneli
• 3 tuşlu piyano
• Işıklı LED lambalar
• Enstrüman sesleri ve isimleri
• Notalar
• Eğlenceli melodiler
49

HAPPY MUSIC
KONSEPT

HAPPY MUSIC
TEMEL TÜKETİCİ ARGÜMANLARI

Çocukların çeşitli sesler ve enstrümanlarla oynayarak sahne deneyimini yaşamalarına
imkan veren bu eğlenceli müzikal oyuncak serisi, kendilerini farklı müzik türleriyle ifade
ederek onların stillerini ve seslerini bulmalarını sağlar.

 ocuklar, henüz dünyaya gelmeden önce birçok şeyi anne karnında duymaya başlarlar. Sesleri ve müziği
Ç
dinlemek, hayatla birlikte başlayan bir deneyimdir.
 appy Music koleksiyonunda çocuklara sunulan melodiler, pedagoglarla birlikte çalışılarak belirlenir. Şarkı
H
kataloğu, çocuğun gelişim aşamalarındaki mimik ve hareketlerini takip ederek dereceli olarak genişler.
E beveynlerin çocuklarını müzik dinlemeye ve çalmaya teşvik etmeleri,
eğlenceli bir aile ortamı yaratır. Bu durum, aile üyeleri arasındaki ilişkileri ve
evin huzurunu güçlendirir.

Ritmi hisset ve onunla
oyna. Ahengi yakala!
Bu oyuncak serisi, çocukların müziği
dinlemelerini ve çalmalarını sağlayan
cazip oyunlarla ritim ve melodilere
karşı doğal ilgilerini destekler.
Çocuklar, kendi ritim ve ses tonlarını
farklı seslerle karıştırmayı öğrenerek
yeni şarkılar bestelerler.

Müzikle oynamak
birçok becerinin
gelişiminde anahtar
rol oynar.
Müzik, çocukların dikkatle
dinlemeyi öğrenmelerine yardımcı
olur. Bu da etkili iletişim kurmayı
öğrenmeleri için ilk ve temel bir
adımdır.
Ek olarak müzik, çocuğun
konsantrasyonunu, dikkatini ve
hafızasını güçlendirirken hayal
gücünü de geliştirir.

Müziği ve eğlenceyi
paylaş!
Müzikle oynamak, çocuğun
ruhunu ve bedenini dahil ettiği,
başkalarıyla paylaşacağı, son
derece eğlenceli bir deneyimdir.
Çocuklar, beğenilerini başkalarına
hissettirmeye ve onları kendi
müzikleriyle mutlu etmeye
bayılırlar.

TEMEL TİCARİ ARGÜMANLAR

Bunu
biliyor musunuz?
Müzik dinlemek ve çalmak,
beynin farklı bölgelerini uyarır.
Özellikle küçük çocukların yeni
uyaranlara karşı doğal açıklıklarını
sürdürmelerini sağlamakta, müzik
önemli görev üstlenir.

 appy Music koleksiyonu, müzik dünyasındaki modern trendler
H
takip edilerek tasarlanan oyuncaklardan oluşur. Örneğin: Ünlü DJ'lerin çoğalması ve
yetenek yarışmaları.
 appy Music, çocukların kendi seslerini değiştirerek ya da diledikleri ritmi seçerek eğlenceli
H
deneyimlerini kişiselleştirebilecekleri, ayrıcalıklı ürünlerden oluşan bir seridir.
 u oyuncaklar, çoklu satın alma olasılığını artıran tamamlayıcı çalma modları ve enstrümanlar içerir.
B
Yoğun sezon dahil yıl boyunca satış için idealdir.

ÜRÜNÜ YAKINDAN TANIMA ARAÇLARI

KOLEKSİYON İÇERİĞİ
Müzikal oyuncaklar: 2 SKU
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HAPPY MUSIC
MÜZİKLİ OYUNCAKLAR

Disko efektli 3 LED ışığı

Melodini seç

DJ gib
iç

Dj Mixi ile kendi müzik stilinizi baştan yaratın! Bir melodi seçin, üzerine çeşitli
sesler ekleyin ve sonra ritmi dilediğiniz gibi hızlandırın veya yavaşlatın.
4
 müzik stili, 8 melodi
M
 üziğe göre ışıldayan 3 LED lambalı ışık paneli
5
 tuşlu piyano: Hayvan sesleri ve notalar
2
 oyun modu: Eğlence modu ve çalma modu

52

avaşlat

PİYANO DJ MIXI

2 FARKLI MOD

r/y

al

5 tuşlu piyano

mi hızlan
dı
Rit

1. E ğlence modu: Tüm sesleri ahenkli bir biçimde karıştır.
2. Çalma modu: Tuşlara tek tek basarak melodiyi takip et.

00 009493 100 000

3x AA 1,5 V
(Dahildir)

1yaş - 4yaş
Ürün ebatları (cm):

Beni
Dene
Açık Kutu

21x32x7,5

Kutu ebatları (cm):

37x10,5x25

6x

8APIQQE*ajjbhh+
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HAPPY MUSIC

MİNİK ŞARKICI
4 melodi, 8 farklı şarkı
 Disko efektli 7 LED ışık
 Çıkarılabilir mikrofon
 Farklı renk kombinasyonları
 Sevimli canavar ses değiştirme efekti
 Performansını kaydet ve dinle!

tu
yıt

e

00 009492 100 000
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şuna bas v

maya baş
nuş
la
ko

Ka

MÜZİKLİ OYUNCAKLAR

3x AA 1,5 V
(Dahildir)

3yaş - 6yaş
Ürün ebatları (cm):

Beni
Dene
Açık kutu

25x23x13

Kutu ebatları (cm):

29x30x15

6x

8APIQQE*ajihfa+
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