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Kreatywny Dzień Dziecka dla dzieci
pracowników Twojej Firmy
twórczo, kreatywnie, angażująco

wszystkie dzieci są smart

kreatywny Dzień Dziecka

Szukasz
rozwiązań, które
pokażą jak
kreatywną ﬁrmą
jesteście?

Sprawdź nasze atrakcje,
które podbiły serca tysięcy
dzieci:

● Smart Boxy
- czyli dawka mądrej zabawy w domu

Wierzymy,
że dzięki nim:
Zapewnisz dzieciom
pracowników Twojej ﬁrmy
doskonałą rozrywkę
wypełnioną unikalną
wartością edukacyjną.

każdego dziecka

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

Brzmi inspirująco?
Poznaj szczegóły!

poprzednie edycje
Smart Boxy
powstały w 2019 roku 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!

Zaufali nam:

Smart boxy
dotarły już do ponad

6 000 dzieci,
jak również odwiedziły takie
kraje jak USA, Chile, Włochy,
Hiszpania i Indie!
A w naszych eventach
online uczestniczyło
kilkanaście tysięcy dzieci
z całego Świata!

"Jesteśmy zachwyceni boksami –
wszystko przyszło na czas – pracownicy
bardzo sobie chwalą. Pięknie dziękuję za
współpracę i zachowuję kontakt na
poczet przyszłego roku“

Panattoni

kreatywne smart boxy

1.

Unikatowe
prezenty
wszystkie dzieci są smart

wyjątkowy prezent !

Na nadchodzący Dzień Dziecka przygotowaliśmy
wyjątkowe Smart Boxy, aż po brzegi wypełnione unikalną
mądrą zabawą!
●
●
●

Smart Box Malucha dla dzieci do 2 roku życia
Smart Box Kreatywny dla dzieci w wieku 3-6 lat
Smart Box Twórcy dla dzieci w wieku 7-10 lat

Smart Boxy możemy
spersonalizować i dostosować
na Twoje życzenie!
Dla naszych Klientów stworzyliśmy
paczki urozmaicone o produkty m.in.
Lego, JBL i Janod czy o elektronikę
dla starszej grupy wiekowej !

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

wszystkie dzieci są smart

malucha
Jak prawidłowo wspierać rozwój
dziecka? Jak dostarczać odpowiednią
ilość stymulujących bodźców? Skąd
czerpać inspiracje do rozwojowych
zabaw? Te pytania z pewnością nie raz
pojawiały się w głowie każdego rodzica.
Dlatego z myślą o najmniejszych
Bystrzakach zaprojektowaliśmy Smart
Box Malucha, który będzie odpowiedzią
na wątpliwości i pytania wszystkich
rodziców!

Maluszki poznają świat za pomocą
wszystkich zmysłów. Dlatego, aby odpowiednio
wspierać ich rozwój, należy dostarczać im
sensorycznych bodźców. W naszym boxie znajduje
się Śpiewnik pełen najróżniejszych piosenek dla
każdego bobasa. Pięknie skomponowane piosenki
będa doskonałym wsparciem podczas zabaw, a
także pomogą w wyciszaniu przed snem.
Najmłodsi najszybciej rozpoznają biały, czerwony i
czarny kolor, dlatego w boxie znajdują się karty
kontrastowe dokładnie w tych kolorach. Zadbamy
także o rozwój dotyku i małej motoryki - zabawa z
kolorowymi puzzlami, cymbałkami i książeczką do
wody to idealny sposób na rozwój tych
umiejętności. Rodzicom pozostanie już tylko
przytulanie i dostarczanie dużej dawki miłości, ale
z tym już na pewno świetnie sobie poradzicie,
prawda?
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Smart Box Malucha zapewni Wam
spędzenie czasu w rodzinny i wartościowy
sposób!

malucha
do 2 roku życia

159 zł
netto

Co zawiera Smart Box Malucha?
●
●
●
●
●

Książkę ,,Śpiewnik” z dźwiękiem Pomelody
Puzzle, dzięki którym poznacie warzywa i owoce
Cymbałki, dzięki którym rozwiniecie zmysł słuchu
Magiczną książeczkę do wody, dzięki której
przeżyjecie kolorową przygodę w kąpieli
Karty kontrastowe, które pomogą Wam w nauce
kształtów i kolorów

Co wspiera Box Malucha?
Smart Box Malucha wspiera rozwój:
percepcji
koordynacji ręka-oko
wyobraźni
zmysłów
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kreatywny
W Smart Kids Planet wiemy, że głowy
małych Bystrzaków są pełne
niesamowitych pomysłów! Z pewnością
niejeden z nich marzy także o
podróżowaniu - odwiedzając różne
kontynenty, przemierzając oceany, a
nawet lecąc w kosmos! Brzmi jak coś
niezwykle trudnego w realizacji,
prawda? Otóż okazuje się, że
niekoniecznie!

Z myślą o Bystrzakach żądnych przygód,
skonstruowaliśmy wyjątkowy box, dzięki
któremu każdy będzie mógł odbyć
niesamowitą, kreatywną podróż. A potrzeba
do niej naprawdę niewiele - wystarczy
odrobina wyobraźni, a całą resztę
niezbędnego ekwipunku znajdziecie w Smart
Boxie Kreatywnym! Dzięki niemu odwiedzimy
kosmos za pomocą samodzielnie
zaprojektowanych puzzli, zanurkujemy w
oceanie by poznać kolorowe meduzy, a na
końcu zaprzyjaźnimy się z żyrafą, której
pomożemy w zdobyciu upragnionych barw! To
będzie niesamowita przygoda! Czy wyruszysz
w nią razem z nami?
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Smart Box Kreatywny dostarczy Wam
mnóstwo fantastycznej, twórczej zabawy w
gronie najbliższych!

kreatywny
od 3 do 6 lat
159 zł
netto

Co zawiera Smart Box Kreatywny?
●
●
●
●

Drewniane Eco Puzzle, które sami złożycie i ozdobicie!
Zestaw DIY do stworzenia 4 unikatowych meduz, które
zaprojektujecie i wykonacie całkiem sami!
Eco kolorwankę w 3D, którą własnoręcznie skonstruujecie i
udekorujecie!
Zestaw plastyczny składający się z: brokatu, farb, farb
ﬂuorescencyjnych, kolorowych i rustykalnych sznureczków,
pędzelków, kredek świecowych oraz samoprzylepnych oczu

Co wspiera Box Kreatywny?
Smart Box Kreatywny wspiera rozwój:
logicznego myślenia
kreatywności
myślenia przestrzennego
małej motoryki
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twórcy
Kreatywność to obecnie jedna z
najbardziej pożądanych kompetencji
na rynku pracy. Jak rozwijać ją u
najmłodszych, by byli gotowi na
wejście w dorosłość? Bardzo łatwo bawiąc się w nietypowy sposób!
A skąd czerpać inspirację do
twórczych zabaw? Z pomocą
przychodzi nam wtedy Smart Box
Twórcy!

Kreatywność to nic innego, jak
wychodzenie poza utarte schematy.
Dlatego dla naszych twórczych Bystrzaków
stworzyliśmy coś wyjątkowego - całe
wyposażenie Smart Boxa Twórcy
zaprojektowaliśmy tak, by umożliwić im
rozwój twórczości w nietypowy sposób!
Dlatego zamiast popularnego malowania
na papierze, zaprezentujemy kilka innych
sposobów na rozwój kreatywności.
Bystrzaki spróbują malować na drewnie,
będą konstruować trójwymiarową rakietę,
a także nauczą się malowania na
tkaninach! Brzmi twórczo, prawda?

wszystkie dzieci są smart

Ze Smart Boxem Twórcy czeka Was masa
mądrej, kreatywnej zabawy!

twórcy
od 7 lat do 10 lat

159 zł
netto

Co zawiera Smart Box Twórcy?
●
●
●
●

Drewniane eco kolorowanki, do
samodzielnego pokolorowania
Worek-plecak do własnoręcznego
zaprojektowania i pomalowania
Drewniana rakieta do złożenia i ozdobienia
Zestaw plastyczny składający się z: brokatu,
farb, ﬂamastrów, naklejek i pędzelków.

Co wspiera Smart Box Twórcy?
Smart Box Twórcy wspiera rozwój:
twórczego myślenia
kreatywności
myślenia przestrzennego
logicznego myślenia

wszystkie dzieci są smart

jak zamówić?
Smart Boxy tworzymy samodzielnie, dlatego nie zwlekaj i
skontaktuj się z nami, abyśmy na pewno zdążyli! :)
#1 ZAPYTANIE:
Zadzwoń lub napisz do nas i powiedz nam o swoich
potrzebach. Podaj nam podstawowe informacje o
liczbie dzieci, ich wieku 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 01.06
przyjmujemy tylko do 17.05.2022
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kreatywny event dla dzieci
Twoich pracowników

2.

Kreatywne
Eventy

wszystkie dzieci są smart

atrakcje na event
Organizujesz Dzień Dziecka dla dzieci swoich pracowników i
szukasz inspiracji na ciekawe animacje?
Zaproś
Smart
Kids
Planet
na
a dobra zabawa będzie gwarantowana!

swoje

wydarzenie,

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

Naszym głównym
celem jest nauka dzieci poprzez
zabawę!

….a to wszystko w SMART klimacie!
Ofertę
przygotowujemy
kompleksowo
niezbędne materiały na wybrane zajęcia!

i

zapewniamy

wszelkie

wszystkie dzieci są smart

poznaj nasze przykładowe atrakcje:

Smart Kids Day to niesamowity
event dla całych rodzin! Małych i
dużych Odkrywców zapraszamy w
podróż dookoła świata! Odwiedzimy
wszystkie kontynenty, na których
czeka nas masa niesamowitych
przygód! Wszystkie atrakcje
przygotowujemy w duchu edutainment
- uczestnicy będą się świetnie bawić,
jednocześnie się ucząc!

tn y h o te l d l a ro dzin z dzie

ćm

d p o lsk im m o rzem m oż
i p o n ie waż ja k to by wa n a

n a n ie t raﬁ ć n a ła dn ą p o

Każdy kontynent to stacja z
warsztatami, grami
edukacyjnymi i pokazami
naukowymi - każdy z
pewnością znajdzie coś dla
siebie!
Weź udział w smart
podróży i odkryj świat!
g o d ę a h o te l ofe ruje róż n

e a t ra k cje d l a dzie ci. Se rde

czn ie p o l e ca m "

"Jesteście niezastąpieni, animacje bardzo kreatywne, urozmaicone, mnóstwo pomysłów, w
których dzieci mogą brać udział razem z rodzicami.’’

poznaj nasze przykładowe atrakcje:

Podróż do Azji:
→ Oswój chińskiego smoka warsztat sensoryczny
→ Stwórz japoński wachlarz warsztat kreatywny
→ Wykonaj orientalny latawiec warsztat konstruktorski
→ Pomaluj chiński lampion warsztat manualny
→ Przymierz wietnamski
kapelusz - warsztat plastyczny

Wyprawa do Afryki:
→ Wykonaj magnes z safari! warsztat manualny
→ Stwórz afrykański naszyjnik! warsztat kreatywny
→ Poznaj rytmy Afryki! warsztat muzyczny
→ Oswój dzikie zwierzęta! warsztat plastyczny

Wycieczka do Ameryki
Południowej:
→ Tajemnicze przebrania,
czyli karnawałowe maski!
→ Kolorowe metamorfozy,
czyli malowanie twarzy!
→ Lśniące stylizacje,
czyli brokatowe tatuaże!
→ Mini Disco,
czyli taneczna podróż
dookoła świata!

ceny
od
9999 zł
netto

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

wszystkie dzieci są smart

co wyróżnia nasze eventy?
Interaktywność!
Eventy, które realizujemy nie są tworzone dla dzieci, tylko razem z dziećmi!
Stawiamy na maksymalne zaangażowanie uczestników.

Różnorodność!
Eventy składają się z kilku zróżnicowanych bloków tematycznych. Nie
zabraknie gier edukacyjnych, eksperymentów, warsztatów kreatywnych
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, w których udział wzięły
tysiące dzieci!

A o naszej profesjonalnej realizacji przekonały się już takie ﬁlmy jak:

TVN, Sii Polska, Adamed Pharma, CCC SA, Philip Morris,
LOTTE Wedel, Polfa Warszawa S.A., Bosch, i wiele innych!
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Jakie mamy doświadczenie
w tworzeniu oferty pełnej mądrej zabawy?
Smart Kids Planet Centrum Mądrej
Zabawy to
innowacyjny i
unikalny obiekt
stworzony zgodnie z
światowym trendem
edutainment!
Wracamy w 2022 roku do Warszawy!

Zobacz

jesteśmy ekspertami
#mądrej zabawy!
Tworzymy i
produkujemy
programy
telewizyjne!
Zobacz

Jesteśmy obecnie w Katowicach

Realizujemy
unikalne i
angażujące
transmisje
online.

Zobacz

Nasze unikalne
Smart Boxy traﬁły
do ponad 6 000
dzieci i odwiedziły
kilkanaście państw
na świecie!

Zobacz

Skontaktuj się z nami
i razem zróbmy coś Smart!
Karolina Białecka
511 005 258
karolina.bialecka@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
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