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Szukasz 
rozwiązań, które 
pokażą jak 
kreatywną 
i nieszablonową 
Firmą jesteście?

Sprawdź nasze atrakcje, 
które pokochały tysiące Dzieci:

● Świąteczne Smart Boxy 
- czyli dawka mądrej zabawy w domu 
każdego dziecka

● Świąteczne 
Transmisje Online 
- czyli angażująca mądra zabawa z 
naszego Studia!

● Świąteczny Smart Event 
- czyli Smart Kids Planet na Twoim 
wydarzeniu! 

Wierzymy, 
że dzięki nim:

Zapewnisz dzieciom 
pracowników Twojej firmy 
doskonałą rozrywkę 
wypełnioną unikalną 
wartością edukacyjną. 

Brzmi inspirująco? 
Poznaj szczegóły!

kreatywne święta



Smart boxy 
dotarły już do ponad 
4 000 dzieci, 
jak również odwiedziły takie 
kraje jak USA, Chile, Włochy, 
Hiszpania i Indie! 
A w transmisjach online 
uczestniczyło kilkanaście 
tysięcy dzieci z całego 
Świata!

Nasi Smart Klienci Edycji 2020

Smart Boxy i świąteczne 
scenariusze transmisji 
stworzyliśmy przed 
ubiegłorocznymi Świętami, jako 
odpowiedź na ograniczenia 
związane z Covid19. 

Zależało nam, aby Dzieci miały 
coś unikalnego, w duchu “hand 
made” i DIY - i tak powstały boxy 
kreatywne, których nie można 
dostać w innym miejscu.

hitowa edycja 2020



Hasbro

“Jestem bardzo zadowolona. 
Prezenty z super pomysłem. Z 

pewnością wrócę do współpracy 
przy okazji innych wydarzeń w 

firmie”

Panattoni 

"Jesteśmy zachwyceni boksami – 
wszystko przyszło na czas – pracownicy 
bardzo sobie chwalą. Pięknie dziękuję za 

współpracę i zachowuję kontakt na 
poczet przyszłego roku“

zobacz tegoroczną ofertę na 
1.  Smart Boxy  2. Transmisje  3. Eventy live

zobacz rewelacyjną 
recenzję naszych 
świątecznych 
Smart Boxów!

Zobacz

Edycja 2020 
była ogromnym 
sukcesem, 
dlatego na 
najbliższe Święta 
przygotowaliśmy 
jeszcze lepsze boxy!

https://www.youtube.com/watch?v=Pd35qWSYvDs&t=133s
https://www.youtube.com/watch?v=Pd35qWSYvDs&t=133s


wszystkie dzieci są smart 
1. 

wszystkie dzieci są smart 

Inspirujące 
prezenty

kreatywne święta



wszystkie dzieci są smart wszystkie dzieci są smart 

W tym roku przygotowaliśmy wyjątkowe Smart Boxy!

● Smart Box Malucha dla dzieci do 2 roku życia
● Smart Box Kreatywny w II kategoriach wiekowych:

○ dla dzieci w wieku 3-6 lat oraz 7-12 lat
● Smart Box Kulinarny w II kategoriach wiekowych:

○ dla dzieci w wieku 5-10 lat oraz dla dzieci 10+
● Smart Box Eco dla dzieci w wieku 6-12 lat

Inspirujące boxy dostarczą dzieciom mnóstwo 
świetnej zabawy w wersji SMART, a dodatkowo 
wpłyną na :

● rozwój kreatywności
● rozwój logicznego myślenia
● rozwój funkcji poznawczych 
● stymulację zmysłów 
● wzmocnienie więzi rodzinnych

Smart Boxy możemy 
spersonalizować i dostosować 

na Twoje życzenie!
Dla naszych Klientów stworzyliśmy 

paczki urozmaicone o produkty m.in. 
Lego, JBL i Janod.

kreatywne święta



malucha
Smart Box Malucha to mądra zabawa dla 
wszystkich najmłodszych Smart Odkrywców. 
Dzięki niemu, każdy malec doświadczy nowych, 
sensorycznych bodźców, a mądrej, świątecznej i 
rodzinnej zabawie nie będzie końca!

do 2 roku życia 

wszystkie dzieci są smart 

Co zawiera Smart Box Malucha? 

● Drewniane klocki odkrywców
● Książkę “Abecadło” z dźwiękiem Pomelody
● Drewnianą świąteczną układankę hand 

made
● Farbki do malowania palcami oraz 

szablony hand made ze świątecznymi 
wzorami 

● Drewnianą hand made bombkę w kształcie 
Smartka 

● Kolorową zabawkę Pop It w kształcie kraba
● Antypoślizgowe smartkowe skarpetki
● Przepisy na masy sensoryczne 
● List od Świętego Mikołaja 

150 zł 
netto



kreatywny
od 3 do 6 lat 

wszystkie dzieci są smart 

Co zawiera Smart Box Kreatywny? (3-6lat)   
● Zestaw 9 drewnianych ozdób choinkowych 

hand made 
● Zestaw 3 przeplatanek hand made ze 

świątecznymi wzorami do własnego 
ozdobienia 

● Zestaw DIY do stworzenia 10 akrylowych i 
styropianowych  bombek 

● Drewnianą świąteczną układankę hand 
made

● Kolorową zabawkę Pop It

● Zestaw plastyczny składający się z: brokatu, 
farb, kolorowych i rustykalnych sznureczków, 
naklejek dekoracyjnych, perełek dekoracyjnych, 
kolorowych pomponów, pędzelków i kleju

● Antypoślizgowe kolorowe skarpetki Smartka
● Smartkowe tatuaże 
● Instrukcję do dekoracji bombek oraz 

przeplatanek 
● List od Świętego Mikołaja

Twórz, odkrywaj, fantazjuj, razem z naszym Smart 
Boxem Kreatywnym, który będzie idealnym prezentem 
dla każdego małego Twórcy. Smart Box Kreatywny 
wciągnie do mądrej zabawy całą rodzinę i 
zagwarantuje Wam niezapomniane wspólne, twórcze 
chwile!

150 zł 
netto



kreatywny
od 7 do 12 lat 

wszystkie dzieci są smart 

Co zawiera Smart Box Kreatywny? (7-12lat)   
● Zestaw 9 drewnianych ozdób choinkowych 

hand made 
● Drewnianą stojącą układankę ze scenerią 

świąteczną do własnego udekorowania
● Zestaw DIY do stworzenia 10 akrylowych 

ozdób na choinkę: bombki w 2 rozmiarach, 
gwiazdki, serca

● Zestaw DIY do stworzenia 10 styropianowych 
ozdób na choinkę: bombki, gwiazdki

● Kolorową zabawkę Pop It 

● Zestaw plastyczny składający się z: brokatu, 
farb, kolorowych i rustykalnych sznureczków, 
ozdobnych naklejek dekoracyjnych, perełek 
dekoracyjnych, cekinów, kolorowych pomponów,  
pędzelków, kleju.

● Masę porcelanową wraz z wykrojnikami 
● Antypoślizgowe kolorowe skarpetki Smartka
● Smartkowe tatuaże 
● Instrukcję do stworzenia dekoracji oraz scenerii 
● List od Świętego Mikołaja

Twórz, odkrywaj, fantazjuj, razem z naszym 
Smart Boxem Kreatywnym, który będzie 
idealnym prezentem dla każdego małego 
Twórcy. Smart Box Kreatywny wciągnie do 
mądrej zabawy całą rodzinę i zagwarantuje 
Wam niezapomniane, wspólne, twórcze chwile!

150 zł 
netto



eco
Zabawa ze Smart Boxem Eco, to nie tylko nauka dobrych, 
ekologicznych nawyków, ale przede wszystkim zabawa w 
typie smart! Ćwicz kreatywność tworząc unikalne, 
drewniane ozdoby oraz zostań eko bohaterem, 
konstruując karmnik!

od 6 do 12 lat 

wszystkie dzieci są smart 

Co zawiera Smart Box Eco?   

● Zestaw  drewnianych ozdób choinkowych 
hand made 

● Drewniany karmnik dla ptaków do 
samodzielnego złożenia oraz ozdobienia

● Ziarenka dla ptaków 
● Drewnianą eco zabawkę do samodzielnego 

złożenia
● Zestaw DIY do zrobienia ekologicznej choinki 

ze sznurka

● Zestaw plastyczny składający się z: brokatu, 
farb, rustykalnych sznureczków, ozdobnych 
naklejek, perełek dekoracyjnych, pędzli i kleju

● Antypoślizgowe kolorowe skarpetki Smartka
● Smartkowe tatuaże 
● Instrukcję do złożenia karmnika 
● Instrukcje do DIY
● List od Świętego Mikołaja

150 zł 
netto



kulinarny
Wspólne gotowanie to nie tylko 
kreatywnie spędzony, rodzinny czas, 
ale także znakomita okazja do rozwoju motoryki małej i 
nowych doświadczeń sensorycznych. Razem ze Smart 
Boxem Kulinarnym przygotujecie kilka pysznych, 
świątecznych smart wypieków i potraw.

od 5 lat do 10 lat 

Co zawiera Smart Box Kulinarny?   

● Fartuszek kucharski do pokolorowania
● Eco torbę do własnej dekoracji
● Flamastry do malowania tkanin 
● 3 wałki do ciasta hand made ze 

świątecznymi wzorami 
● Przepisy na świąteczne wypieki 
● Akcesoria do świątecznych wypieków 

składające się z: wykrawaczek do ciastek, 
papilotek na muffiny i formy do czekoladek

● Przyprawy do świątecznych wypieków 
● 9 drewnianych ozdób choinkowych 
● Zestaw do ozdabiania pierniczków składający 

się z: barwników, rękawów cukierniczych, posypek 
cukrowych

● Antypoślizgowe skarpetki Smartka 
● Smartkowe tatuaże
● List od Świętego Mikołaja

wszystkie dzieci są smart 

150 zł 
netto



kulinarny
Wspólne gotowanie to nie tylko kreatywnie spędzony, 
rodzinny czas, ale także znakomita okazja do odkrycia 
kulinarnych talentów! Razem ze Smart Boxem Kulinarnym 
przygotujecie kilka pysznych, świątecznych smart wypieków i 
potraw!

powyżej 10 lat

wszystkie dzieci są smart 

150 zł 
netto

Co zawiera Smart Box Kulinarny?   

● Fartuch kucharski
● Eco torbę na zakupy 
● Wałek do ciasta hand made ze 

świątecznymi wzorami 
● Przepisy na świąteczne wypieki 
● Akcesoria do świątecznych wypieków 

składające się z: wykrawaczek do ciastek, 
papilotek na muffiny i formy do 
czekoladek

● Zestaw do ozdabiania pierniczków skłdający się 
z: barwników, rękawów cukierniczych i posypek 
cukrowych

● Przyprawy świąteczne 
● 9 drewnianych ozdób choinkowych



wszystkie dzieci są smart wszystkie dzieci są smart 

#1  ZAPYTANIE: 
Zadzwoń lub napisz do nas i powiedz nam o swoich 
potrzebach. Podaj nam podstawowe informacje o 
liczbie dzieci, ich wieku, zainteresowaniach oraz 
terminie realizacji.

 #2 OFERTA:
Niezwłocznie otrzymasz od nas ofertę wraz z 
informacją o warunkach współpracy.

#3 REALIZACJA:
Spakujemy i dostarczymy boxy pod 
wskazany adres w wyznaczonym terminie.
Ważne: 
Zamówienia z dostawą na 6.12 
przyjmujemy tylko do 16.11.2021

jak zamówić?

Smart Boxy tworzymy samodzielnie, dlatego nie zwlekaj i 
skontaktuj się z nami, abyśmy na pewno zdążyli! :)

Oferta specjalna.
Zamów SMART BOXY

do 31.10 
i skorzystaj ze zniżki -5% 
od wartości zamówienia!

 



wszystkie dzieci są smart 
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2. 
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Angażujące 
Transmisje 
Online



wszystkie dzieci są smart 

#1  Prowadzący z Programu 
Studio MiniMini!

Smart Kids Planet jest producentem 
programu dla Dzieci - Studio 
MiniMini (MiniMini+/Canal Plus).
To wyjątkowy edukacyjny program, 
który zabiera Dzieci w niezwykłe 
przygody. Teraz przeniesiemy te 
przygody w świat transmisji online!

#2  Mądra Zabawa i dużo ruchu! 
Podczas tej transmisji zaangażujemy dzieci w 
wyjątkowe warsztaty oraz zabierzemy w 
przygodę ruchową opartą o znane bajki.

Zobacz Odcinek

transmisje online

https://youtu.be/HVzxXp6_zLM


wszystkie dzieci są smart 

co wyróżnia nasze transmisje?

Interaktywność!
Eventy, które realizujemy online, nie są tworzone dla dzieci, tylko razem z 
dziećmi! Stawiamy na maksymalne zaangażowanie uczestników, którzy 
odpowiadają na zadawane im pytania i zagadki za pomocą komentarzy. 

Różnorodność!
Każde spotkanie składa się z kilku zróżnicowanych bloków 
tematycznych. Nie zabraknie quizów, zagadek, gier edukacyjnych, 
eksperymentów, prac manualnych oraz aktywności ruchowych! 

Mądra zabawa!
Jaki jest najważniejszy cel  prowadzonych przez nas zajęć? Mądra zabawa! 
Uczestnicy naszych warsztatów świetnie się bawią, jednocześnie czegoś się 
ucząc. Tak, to jest możliwe! 

Doświadczony zespół
Nasi pracownicy to prawdziwi pasjonaci! Praca nad rozwojem dzieci to 
ich misja. Przeprowadziliśmy już setki spotkań online, w których udział 
wzięły tysiące dzieci! 

A o naszej profesjonalnej realizacji przekonały się już takie filmy jak:
TVN, RB, Adamed Pharma, CCC SA, Philip Morris, 
LOTTE Wedel, Polfa Warszawa S.A., VISTRA, i wiele innych!

https://www.linkedin.com/company/discoverrb/
https://www.linkedin.com/company/adamed/
https://www.linkedin.com/company/cccsa/
https://www.linkedin.com/company/insidepmi/
https://www.linkedin.com/company/lotte-wedel/
https://www.linkedin.com/company/polfa-warszawa-s.a./
https://www.linkedin.com/company/vistra/


SMART DETEKTYWI ŚWIĄTECZNA SMART
PRZYGODA

SMART 
EKSPERYMENTY

KREATYWNOŚĆ W 
WERSJI  SMART

→ warsztaty interaktywne
→ z wysyłką materiałów 
do wydrukowania 
→ na platformie YouTube 

→ warsztaty interaktywne
→ na platformie YouTube 
→ nie wymagają 
przygotowania materiałów

→ warsztaty kreatywne
→ na platformie Zoom
→ możliwa wysyłka 
potrzebnych materiałów do 
zajęć

→ warsztaty kreatywne
→ na platformie Zoom
→ wymagają przygotowania 
materiałów do zajęć

Brzmi ciekawie? A jakże! 
Zapytaj o szczegóły scenariusza i ofertę cenową!

wszystkie dzieci są smart 

poznaj program transmisji

ceny 
od 

4999 zł 
netto
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3. 
wszystkie dzieci są smart 

Kreatywne 
Eventy 
live

kreatywne święta



wszystkie dzieci są smart 

atrakcje na event 

Organizujesz świąteczny event dla dzieci swoich pracowników 
i szukasz inspiracji na ciekawe animacje?

Zaproś Smart Kids Planet na swoje wydarzenie, 
a dobra zabawa będzie gwarantowana!

W swojej ofercie posiadamy:
● Warsztaty kreatywne, które kochają wszystkie dzieciaki
● Pokazy naukowe
● Warsztaty z eksperymentami
● Mnóstwo angażujących gier i zabaw 
● Spotkania z animowanymi Avatarami 
● Warsztaty konstruktorskie
● Warsztaty sensoryczne
● Warsztaty ekologiczne

….a to wszystko jest możliwe w Świątecznym SMART klimacie! 

Ofertę przygotowujemy kompleksowo i zapewniamy wszelkie 
niezbędne materiały na wybrane zajęcia!

wszystkie dzieci są smart 



poznaj nasze przykładowe atrakcje : 

Świąteczna strefa eco: Świąteczna strefa 
kreatywna:

Świąteczna spotkanie z 
avatarami

Świąteczne gry i 
zabawy:

→ drewniane ozdoby na 
choinkę
→ bałwanek ze skarpetki
→ lampiony ze słoika 

→ brokatowe bombki na 
choinkę 
→ kule śnieżne
→ trójwymiarowe kartki 
świąteczne

→ pogoń za szalonym elfem
→ bitwa na świąteczne 
puszki
→ podróż na zimowej krze

→ świąteczne spotkanie z 
Błękitkiem
→ świąteczne spotkanie z 
Lucjanem-gwiazdkowa 
podróż do przeszłości

Świąteczna strefa 
eksperymentów:
→ pokaz naukowy 
“Wybuchowe eksperymenty
→ pokaz naukowy 
“Tajemnice suchego lodu”

...a ponadto :
→ świąteczne stylizacje: 
malowanie twarzy, 
brokatowe tatuaże
→ świąteczne mini-disco
→ Spotkanie z Mikołajem

wszystkie dzieci są smart Brzmi ciekawie? A jakże! Zapytaj o szczegóły scenariusza i ofertę cenową!

ceny 
od 

9999 zł 
netto



Tworzymy i 
produkujemy 

programy 
telewizyjne!

Nasze unikalne 
Smart Boxy trafiły 

do ponad 4 000 
dzieci i odwiedziły 
kilkanaście państw 

na świecie!

Realizujemy 
unikalne i 

angażujące 
transmisje 

online.

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Smart Kids Planet - 
Centrum Mądrej 

Zabawy to 
innowacyjny i 

unikalny obiekt 
stworzony zgodnie z 
światowym trendem 

edutainment!

Zobacz

Jakie mamy doświadczenie 
w tworzeniu oferty pełnej mądrej zabawy?

Wracamy w 2022 roku do Warszawy!
Jesteśmy obecnie w Katowicach

jesteśmy ekspertami 
#mądrej zabawy!

https://www.youtube.com/watch?v=HOVhT78LZSA
https://www.youtube.com/watch?v=sDxkSK6Jhg4
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuuwXzDw9WH-vkg39Y1TrgwM01FKJkEQC
http://www.smartkidsplanet.pl
http://www.smartkidsplanet.pl
http://www.smartkidsplanet.pl


Aleksandra Zaluk
505 066 849
aleksandra.zaluk@smartkidsplanet.pl

Smart Kids Planet sp. z o.o. sp. k.  
Al. Ks. J. Poniatowskiego 1
03-901 Warszawa

Wszystkie dzieci są Smart
www.smartkidsplanet.pl

The copyright, intellectual rights, and proprietary rights to the projects and marketing ideas presented in this document are the exclusive property of Smart Kids Planet Sp. Z o.o.
They may not be used by third parties without written permission and agreement on the terms of remuneration from Smart Kids Planet Sp. z o.o.

The above is subject to the Law of February 4, 1994 (“o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz. Ust.nr 24/1994)“).

Skontaktuj się z nami 
i razem zróbmy coś Smart!

mailto:aleksandra.zaluk@smartkidsplanet.pl
http://www.smartkidsplanet.pl/

