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specjalna oferta dla firm na dzień dziecka 
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SPRAWDŹ NASZE
PROPOZYCJE, 

KTÓRE PODBIŁY SERCA
TYSIĘCY DZIECI:

 

kreatywny 
Dzień Dziecka

SZUKASZ 
ROZWIĄZAŃ, KTÓRE

DOCENIĄ RODZICE
PRACUJĄCY W

TWOJEJ FIRMIE?

WIERZYMY, 
ŻE DZIĘKI NIM:

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

 
Brzmi inspirująco? 

Poznaj szczegóły!

SMART BOXY
EVENTY

VOUCHERY
 

“Doceniamy różnorodność
zaproponowanych

aktywności i profesjonalną
realizację.“

Astra Zeneca



 

angażujących atrakcjistref mądrej zabawy

Smart Partnerzy Centrum:

Rozwijamy:  #motorykę   #sensorykę  #kreatywność   #receptywność  #wyboraźnię #współpracę

Jesteśmy nową rodzinną atrakcją w Warszawie.
Wypełniamy lukę między salami zabaw,

a centrami nauki i w innowacyjny sposób
rozwijamy dzieci.

FREKWENCJA  OD OTWARCIA : 

104 320 OSÓB

14.10.2022-12.03.2023

Unikalność Smart Kids Planet polega na
interaktywnych strefach, dzięki którym dzieci

wchodzą w role, rozwijają kompetencje
przyszłości i co najważniejsze - spędzają czas

na mądrej zabawie. 

POLECANA
ATRAKCJA W
WARSZAWIE
(PROGRAM NA
ŻYWO)

NAGRDA
GŁÓWNA
KOMITETU
OCHRONY
PRAW
DZIECKA

Mądra Zabawa!
Polecam to
miejsce z całego
serca, bo pracują
tu ludzie, którzy
wkładają w to
całe swoje serce! 

Ania Lewandowska,
Instagram

Dlaczego my?



DZIEN DZIEN DZIECKADZIECKA,,  

Zabawki wybieraliśmy z
myślą o najmłodszych,

troszcząc się o ich
przyszłość - upominki

posiadają walory
edukacyjne, wykonane są z
ekologicznych materiałów,

a także są laureatami
prestiżowego wyróżnienia

"Zabawka roku"

W naszej ofercie znajdziecie aż
trzy rodzaje Smart Boxów.

Różnorodność produktów oraz i
korzystne ceny sprawią, że każdy

znajdzie coś dla siebie!

Zawartość naszych boxów
chętnie dostosujemy do
indywidualnych potrzeb,
tworząc ofertę szytą na

miarę!
Nasze Boxy dostosowaliśmy do wieku i

możliwości dzieci, aby zapewnić im mądrą
rozrywkę na długie godziny!

Nasze Smart Boxy dotarły już do ponad 

Unikatowy wybór!

W podziale na wiek dzieci

Szyte na miarę!

W trzech 
wariantach cenowych!

Zaufali nam:

Odkryj Smart Boxy!

7 000 dzieci
na całym świecie. Odwiedziły takie kraje jak USA,
Chile, Włochy, Hiszpania i Indie. Teraz mogą
trafić także do Twojej firmy!

Przedstawiona w prezentacji oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

“Jesteśmy zachwyceni boksami –
wszystko przyszło na czas –

pracownicy bardzo sobie chwalą.
Pięknie dziękuję za współpracę i

zachowuję kontakt na poczet
przyszłego roku“

Panattoni



DZIEN DZIEN DZIECKADZIECKA,,  

Co zawiera Smart Box Mini?

książeczkę Akademia Mądrego Dziecka "Niesamowity spacer"
z ruchomymi elementami, pomocną podczas nauki słów,
Puzzle DUO Djeco, dzięki którym maluch rozwinie
umiejętność obserwacji i chwytania,
Kredki do kąpieli Mini U, które wspomagają rozwój małej
motoryki.

kolorowankę wodną Djeco, która wspiera rozwój
koordynacji ręka - oko,
książeczkę Akademia Mądrego Dziecka "Niesamowity
spacer" z ruchomymi elementami, pomocną podczas
nauki słów,

Mini Standard Premium
Co zawiera Smart Box Standard? Co zawiera Smart Box Premium?

Aparat z kalejdoskopem Janod, który rozwija dziecięcą
wyobraźnię,
Grę w wędkowanie Trixy, która wspomaga trening
umiejętności motorycznych,
Puzzle DUO Djeco, dzięki którym maluch rozwinie zdolność
obserwacji i chwytania,

BOXY dla Bystrzaków 0-2 lata

9999zl-- 159159zlzl-- 229229zlzl-

Samochód Rubbabu, który
dostarczy sensorycznych
bodźców,
Grę w koszykówkę do
kąpieli, która zapozna
malucha z różnymi
kształtami.

Kredki do kąpieli Mini U, które
usprawniają koordynację
maluchów,
książeczkę Akademia
Mądrego Dziecka z
ruchomymi elementami,
pomocną podczas nauki
słów.

netto netto netto



DZIEN DZIEN DZIECKADZIECKA,,  

Drewnianą grę lotto TACTILO Djeco, która zapewni mnóstwo
sensorycznych bodźców,
Łamigłówki The Purple Cow - 50 Znajdź siedem różnic, które
świetnie sprawdzą się w podróży,
Wydrapywanki świecące w ciemności Djeco, które wspomogą
rozwój koordynacji ręka - oko.

Podróżne łamigłówki The Purple Cow DINOZAURY która
zapewni dzieciom rozrywkę na długie godziny,
Lekką Jak Powietrze Ciastolinę, która rozwija wyobraźnię
i kreatywność,

Grę obserwacyjną THE POSTMAN w wersji kieszonkowej,
która ćwiczy spostrzegawczość, 
Zestaw do robienia eksperymentów The Purple Cow -
Laboratorium kolorów, 
Mozaikę ze zwierzętami Djeco, która wspomaga małą
motorykę,Tablet do nauki rysowania i

pisania Buki, który sprawi, że
nauka stanie się zabawą, 
Wydrapywanki świecące w
ciemności Djeco, które
wspomogą rozwój
koordynacji ręka - oko.

Co zawiera Smart Box Mini?

Mini Standard Premium
Co zawiera Smart Box Standard? Co zawiera Smart Box Premium?

9999zl-- 159159zl-- 229229zlzl--

 Wydrapywanki świecące w
ciemności Djeco, które
wspomogą rozwój
koordynacji ręka - oko.

BOXY dla Bystrzaków 3-6 lat

netto netto netto
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mini projektor KOSMOS Buki, dzięki któremu nauka o
kosmosie stanie się świetną zabawą, 
Gra magnetyczna - The purple cow Pizza race, która świetnie
sprawdzi się w podróży,
Tatuaże smartkowe, które przypadną do gustu każdemu
Bystrzakowi!

Zestaw Do Robienia Eksperymentów The Purple Cow -
Elektryczność Statyczna, która podczas świetnej zabawy
zapozna najmłodszych ze światem nauki,
Układankę Smart Games IQ LOVE, która zawiera aż 120
wyzwań,

Łamigłówkę magnetyczną "Kameleony", Fat Brain Toys,
która rozwinie umiejętność logicznego myślenia,
Zestaw do robienia eksperymentów świecących w
ciemnosci The Purple Cow, który udowodni, że nauka
może być świetną zabawą, 

Tatuaże smartkowe, które
przypadną do gustu
każdemu Bystrzakowi!

 

Co zawiera Smart Box Mini?

Mini Standard Premium
Co zawiera Smart Box Standard? Co zawiera Smart Box Premium?

9999zl-- 159159zl-- 229229zlzl--

Książkę "Totalnie wszytsko
o kosmosie", która
zapozna najmłodszych z
tajemnicami naszej
galaktyki,
Tatuaże smartkowe, które
przypadną do gustu
każdemu Bystrzakowi!

boxy dla Bystrzaków 7-10 lat

nettonettonetto
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Zorganizujmy event
w Smart Kids Planet...

Event w Smart Kids Planet to nie tylko 9
stref mądrej zabawy na wyłączność dla

Waszej firmy - to także dodatkowe atrakcje
w stylu smart! Warsztaty, pokazy naukowe,
gogle VR, gry, zabawy i animacje to tylko

część z nich! Każda z atrakcji dostosowana
jest do wieku i liczby uczestników!

Dodatkowe atrakcje 
w nurcie edutainment!

Smart Kids Planet to pierwsze w Polsce
Centrum Mądrej Zabawy! Na 1600 m2

znajduje się ponad 50 atrakcji
zaprojektowanych w nurcie

edutainment - edukacji przez
rozrywkę. Dzieciaki świetnie się bawią,

jednocześnie się ucząc! 
Czy może być lepiej?

... lub w Twojej firmie

Jedyne takie miejsce
 w polsce!

Pyszny catering!
Bystrzaki muszą mieć siłę na

zabawę, dlatego w naszej
ofercie nie może zabraknąć

zdrowego i pożywnego
poczęstunku!
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Event w siedzibie
Twojej firmy!Twojej firmy!

Nasi Animatorzy to prawdziwi specjaliści od
mądrej zabawy! Praca nad rozwojem dzieci,

to nasza misja!

Doświadczony zespół!

Jesteśmy ekspertami w tworzeniu
mądrej rozrywki dla dzieci!

Zorganizowaliśmy już kilkadziesiąt
niezapomnianeych eventów! Daj nam

znać o swoich potrzebach, a
przygotujemy dla Waszej firmy event

szyty na miarę!

Profesjonalna realizacja

Działamy w oparciu o nurt edutainment -
edukacji przez rozrywkę. Nasze atrakcje

zawsze mają walor edukacyjny!

Mądra zabawa



Uniwersalny pomysł na upominek dla dzieci
pracowników? To vouchery do Smart Kids

Planet! Zaproszenia można zamówić w formie
drukowanej  lub w formie kodu, który można

zrealizować aż przez 6 miesięcy od ich
otrzymania! A wizyta w Centrum z pewnością
przypadnie do gustu każdemu Bystrzakowi! 

Podaruj vouchery 
na wizytę w Centrum

voucher 2h pon-niedz voucher 2h pon-pt
5959 9595zl-- zl--

wersje elektroniczne 
lub drukowane

DZIEN DZIEN DZIECKADZIECKA,,  

netto netto

"Jeśli (...) macie dzieciaki to
serdecznie polecam
smartkidsplanet! (...)

podziękujecie mi za wolny
wieczór, kiedy dzieci szybko
padną z nadmiaru wrażeń".

Radosław Kotarski, IG



Karolina Białecka
karolina.bialecka@smartkidsplanet.pl
tel. 511 005 258 

Smart Kids Planet sp. z o.o. sp. k.
Fabryka Norblina
ul. Żelazna 51/53
00-841 Warszawa innowacyjne i interaktywne 

Centrum Mądrej Zabawy

Jestem do Państwa dyspozycji

Skontaktuj się z nami!

“Jestem bardzo zadowolona. Prezenty z super pomysłem. 
Czas realizacji błyskawiczny. Z pewnością wrócę do współpracy

przy okazji innych wydarzeń w firmie”

Hasbro


