Δελτίο Τύπου

Έναρξης της Spielwarenmesse Digital 2022: Νικητές των
Toy Award


Βραβευμένα παιχνίδια σε πέντε κατηγορίες προϊόντων



Εικονικός ειδικός χώρος παρουσιάζει όλους τους νικητές και τους
υποψήφιους
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Spielwarenmesse απολαμβάνει ιδιαίτερη προβολή στη διεθνή βιομηχανία
παιχνιδιών. Κατά την έναρξη της Spielwarenmesse Digital, ανακοινώθηκαν
οι φετινοί νικητές των βραβείων. Στην κατηγορία PreSchool, νικητής
αναδείχθηκε το "Emergency Doctor's Backpack" από την εταιρεία Legler. Η
Hutter Trade GmbH & Co. KG & DUJARDIN πήρε το βραβείο στην κατηγορία
SchoolKids με το 'Fabulus Elexus'. Το 'echoes - the Audio Mystery Game"
από την Ravensburger ήταν ο νικητής στην κατηγορία Teenager & Adults,
και η OPPI κατέκτησε την πρώτη θέση στην κατηγορία Startup με το 'Piks'.
Το 'Animal Friends' από την Fischertechnik πήρε το πρώτο βραβείο
στην κατηγορία της νέας βιωσιμότητας. Δεν υπήρχαν υποψηφιότητες, και
συνεπώς ούτε νικητές, στην ομάδα Baby & Infant φέτος. Όλες οι
βραβευμένες καινοτομίες επιλέχθηκαν, από μια διεθνή κριτική επιτροπή
εκπροσώπων της βιομηχανίας, για τις προοπτικές τους για επιτυχία στο
λιανικό εμπόριο, διασκέδαση στο παιχνίδι, ασφάλεια, την πρωτοτυπία, την
κατανοητότητα της ιδέας του προϊόντος, και την ποιότητα κατασκευής. Μια
επισκόπηση όλων των υποψηφίων και των νικητών είναι διαθέσιμη στο
ToyAward στην πλατφόρμα Spielwarenmesse Digital.
Κατηγορία PreSchool (3-6 ετών)
"Emergency Doctor's Backpack", Legler
Το "Emergency Doctor's Backpack" από τη Legler είναι μια σύγχρονη
ερμηνεία της κλασικής τσάντας γιατρού παιχνιδιού. Στο εσωτερικό του
υψηλής ποιότητας σακιδίου υπάρχουν μια σειρά από αυθεντικά εργαλεία
για την προσομοίωση της κινητής φροντίδας έκτακτης ανάγκης - από
επιδέσμους και ένα στηθοσκόπιο μέχρι ένα πιεσόμετρο και έναν μίνι
απινιδωτή. Η κριτική επιτροπή εμπειρογνωμόνων εντυπωσιάστηκε από τον
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σχεδιασμό του ιατρικού κιτ: "Η σύγχρονη αναπαράσταση των εργαλείων και
η κατασκευή τους σε μεγάλο βαθμό από μαλακό ξύλο είναι ιδιαίτερα άξια
σχολιασμού".
Κατηγορία SchoolKids (6-10 ετών)
Fabulus Elexus, Hutter Trade GmbH & Co. KG & DUJARDIN
Τα μυστικά της χημείας συσκευάζονται μαγευτικά στο σετ "Fabulus Elexus
από την Hutter Trade GmbH & Co. KG & DUJARDIN. Χρησιμοποιώντας το
βιβλίο των μαγικών ελιξιρίων, οι μικροί μάγοι μπορούν να παρασκευάσουν
διάφορα φίλτρα από γλίτσα σαλιγκαριού και αίμα των ξωτικών. Ούτε ο
παράγοντας μάθηση έχει παραμεληθεί - πριν κάνουνοτιδήποτε άλλο, όλα τα
φιαλίδια πρέπει πρώτα να επισημανθούν, και με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά
μαθαίνουν τη σύνθεση των συστατικών και τι κάνουν. "Το κιτ εισάγει
τη χημεία στα παιδιά με διασκεδαστικό τρόπο", ήταν το εγκριτικό σχόλιο
των κριτών.
Κατηγορία Teenager & Adults (10 ετών και άνω)
echoes - The Audio Mystery Game, Ravensburger
Στο "echoes" της Ravensburger, μυστηριώδεις υποθέσεις πρέπει να λυθούν
με τη βοήθεια ηχητικών ακολουθιών. Αρχικά, οι κάρτες παιχνιδιού
σαρώνονται με μια εφαρμογή. Χρησιμοποιώντας τις ηχητικές υποδείξεις που
στη συνέχεια αναπαράγονται, οι ερευνητές βρίσκουν τον τρόπο και με ποια
σειρά πρέπει να συνδυαστούν τρεις κάρτες για να ανακατασκευαστεί η
ακολουθία των γεγονότων. Κατά την άποψη της κριτικής επιτροπής, "αυτό το
ηχητικό παιχνίδι είναι ιδανικό για την εποχή των podcast, και οι ακουστικές
υποδείξεις του θα εξασκήσουν τη συγκέντρωση των παικτών".
Κατηγορία Startup
Piks, OPPI
Η OPPI έχει ξανασκεφτεί τον κόσμο των τούβλων δόμησης. Το "Piks" είναι
ένα καινοτόμο σετ από ξύλινα στοιχεία και κωνικά τουβλάκια από μαλακό
καουτσούκ, σε διαφορετικά χρώματα ανάλογα με το ύψος τους. Οι
στρογγυλεμένες άκρες τους δημιουργούν νέες προκλήσεις για τον δομικό
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εικονογραφημένων σχεδίων είναι χρωματικά κωδικοποιημένες ανάλογα με
τη δυσκολία. Η κριτική επιτροπή επαίνεσε τον τρόπο με τον οποίο "αυτό το
κατασκευαστικό σετ εκπαιδεύει τις κινητικές δεξιότητες και τη συγκέντρωση
των παιδιών".
Κατηγορία Sustainability
Animal Friends, Fischertechnik
Στο "Animal Friends", η Fischertechnik έχει λανσάρει ένα σετ κατασκευής
από ακατέργαστα υλικά που είναι κατά 60% ανανεώσιμα. Από το κιτ
μπορούν να κατασκευαστούν διάφορα πλάσματα. Ιδιαίτερα εντυπωσιακά
είναι τα ζωηρά και αφηρημένα χρώματα των εξαιρετικά σταθερών και
ευέλικτων μοντέλων. "Όσον αφορά τη βιωσιμότητα, αυτή η καινοτομία
της Fischertechnik, μιας γνωστής κατασκευαστικής μάρκας, στέλνει
ένα σημαντικό μήνυμα στον κλάδο", σχολίασε η κριτική επιτροπή
εμπειρογνωμόνων.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κριτική επιτροπή και τους νικητές
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www.toyaward.com.
Μήκος κειμένου: 4.338 χαρακτήρες
Σημείωση προς συντάκτες: Δωρεάν επανεκτύπωση. Οι εικόνες είναι
διαθέσιμες στη διεύθυνση www.spielwarenmesse.de/media. Παρακαλείστε
να μας παράσχετε ένα αντίγραφο παραστατικού της δημοσίευσης.
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Spielwarenmesse®
Η Spielwarenmesse®, η κορυφαία διεθνής έκθεση για τα παιχνίδια, τα χόμπι και τον ελεύθερο
χρόνο, διοργανώνεται από τον πάροχο υπηρεσιών εκθέσεων και μάρκετινγκ Spielwarenmesse
eG. Η εκδήλωση B2B δημιουργεί μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα επικοινωνίας και
παραγγελιοληψίας για τους εθνικούς και διεθνείς εκθέτες. Η παρουσίαση των νέων προϊόντων
και η ολοκληρωμένη επισκόπηση του κλάδου αποτελούν πολύτιμη δεξαμενή πληροφοριών για
το εξειδικευμένο εμπόριο από όλο τον κόσμο για τον ετήσιο προσανατολισμό τους στην αγορά.
Το Spielwarenmesse® αποτελεί επίσης προστατευμένο λεκτικό σήμα στη Γερμανία από το
2013.
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