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Utazok.hu / maiutazas.hu– www.maiutazas.hu

A maiUtazás.hu akciós utazási weboldal naponta frissülő 
kínálatában összesíti a legkedvezőbb utazási ajánlatokat. 
Legyen szó belföldi wellness hétvégéről, balatoni nyaralásról, 
városlátogatásról Európa egyik történelmi városában vagy 
egy felejthetetlen horvát nyaralásról a maiUtazás.hu-val akár 
féláron is utazhat.

Groupama Garancia Biztosító -  
www.groupama-garancia.hu

A Groupama Garancia Biztosító minden törekvését az 
ügyfelek igényeinek való minél magasabb szintű megfelelés 
irányítja. „Gyermekünk jövője“ programunk középpontjába 
a kiskorúakat helyeztük, hiszen gyermekeinknek akkor is a 
lehető legtöbbet szeretnénk adni, amikor kirepülve a családi 
fészekből, önálló életüket kezdik meg. Szolgáltatásainkkal 
segítünk abban, hogy felelős szülőként gondoskodhasson 
gyermeke jövőjének anyagi hátteréről.

Játéksziget – www.jateksziget.hu

Játéksziget – az interaktív játékbolt

Folyamatosan bővülő bolthálózat, több mint 100 játékmárka, 
rengeteg játékkategória, készségfejlesztő projektek és 
elhivatottság - a minőségi játékforgalmazás fellegvára a 
Játéksziget már húsz éve várja kisebb, és nagyobb vásárlóit 
egyaránt.

A Játéksziget több egy egyszerű boltnál. A polcokra rakott 
gazdag termékpaletta mellett az üzlet csapata ébren tartja 
a gyerekek lelkesedését, folyamatosan megdolgoztatja a 
fantáziájukat és állandó akciókkal is várja őket. Természetesen 
a szakértői gárda a választást is megkönnyíti, így minden 
korosztály megtalálja a számára leginkább megfelelő játékot. 
De a szülők és az ajándékozni vágyók dolga is egyszerűbbé 
válik, hiszen játékspecialistáink készséggel állnak a 
bizonytalankodók rendelkezésére. A legújabb termékek mellett 
a régi klasszikusok is bővítik a Játéksziget kínálatát.

Az üzlethálózat boltjai megtalálhatók Budapesten az Árkád 
2-ben, a Mammut II-ben, a MOM Parkban és a Westendben, 
vidéken a debreceni Fórum Bevásárlóközpontban, Egerben 
az Agria Parkban, Győrben és Pécsett pedig az Árkádban.
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Picur Rádió – www.picurradio.com

Picur Rádió -  A gyerekek hang-adója Zenék, mesék, 
dalok, mondókák éjjel-nappal kicsiknek és nagyoknak Ha 
változatos zenéket keresel gyermekednek kiváló minőségben, 
megtaláltad, csak kapcsold be, hogy kikapcsolódhass!

Egyszervolt.hu – www.egyszervolt.hu

Mesék, versek, játékok, dalok és rengeteg rajzfilm az egyszervolt.
hu oldalán! A 2001 óta működő oldal célja, hogy értékes, 
pozitív, nevelést segítő, de egyben szórakoztató tartalmak 
tárhelye legyen. Célunk, hogy játszva tanítsuk, szórakoztatva 
oktassuk a legkisebb korosztályt. Oldalunk számos aloldalra 
tagolódik: www.okosdoboz.hu – tanulássegítő oldal,  
www.napocska.hu – szülőknek szóló magazin, www.mese.tv 
–mely már a youtube oldalán is egyedülálló kezdeményezés, 
első online gyerektelevízió.

CsillámVilág - www.csillamvilag.com

Fő termékcsoportunk a csillám tetoválás készletek. Ezek 
a szettek széles választékban elérhetők: a kezdők, vagy 
alkalmi csillám tetoválással foglalkozók, és a professzionális 
alkotók számára kínálunk megfelelő összetételű csomagokat. 
A szettekben szereplő termékek megbízható forrásból 
származnak, így gyermekek bőrén is biztonsággal 
alkalmazhatók.

BabaMama Expo -www.babamamaexpo.hu

A legfontosabb 9 hónap és a babázás minden területét felöleli 
a  BabaMama Expo a Budapest Sportarénában. Válaszok a 
várandósság és kisbabás időszak kimondott és kimondatlan 
kérdéseire, ingyenes szakértői tanácsok, izgalmas előadások 
és a legújabb baba és kismama termékek várják három napon 
át a látogatókat.
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Bárányfelhő Fejlesztő Gyermekközpont – 
www.baranyfelho.hu

A világ rohan, és mi akarva-akaratlanul rohanunk vele. Nem azért 
nem ülnek le játszani a szülők  gyerekekkel, mert nem akarnak, 
hanem mert mindenki fáradt, mindenki ezerfelé szakadva 
próbál megfelelni az elvárásoknak. A gyerekeknek is egyre több 
ismeretet kell elsajátítani adott idő alatt, nekik sem könnyű. Miért 
ne segíthetnénk egymásnak? Mi a gyerekeknek, a gyerekek 
pedig nekünk. Mi segítünk Nekik, szülők és szakemberek együtt, 
hogy könnyebben vehessék az akadályokat, hogy kinyíljanak 
önmaguk és a világ felé, Ők, a gyerekek pedig segítenek nekünk, 
hogy újra megtanuljunk játszani, hogy olyan felfedezendő 
kalandnak lássuk az életet, a világot, amilyennek ők látják.

Zöld Kapocs – www.tanszercsomag.hu 

Igényes szülőtársaink általános iskolás gyermekei részére 
összekészítjük a tanévkezdéshez szükséges tanszereket, 
eszközöket, lehetőség szerint az adott pedagógus instrukciói 
alapján. Gondosan ügyelünk rá, hogy a tanszercsomagba csak 
a valóban fontos dolgok kerüljenek bele, amiket ténylegesen 
használni is fognak a tanórákon. Kényelmes szolgáltatásunk 
igénybevételével több idejük marad a családra, kiélvezhetik a 
szünidő minden percét!

Alex a keksz – www.alexakeksz.hu

Ha neked is fontos mit eszik gyermeked!
A keksz, amely 100%-ban gyerekeknek lett kifejlesztve, 
természetes összetevőkből, nyírfacukorral édesítve.

Tortagyár –  
http://forraytorta.hu/tortarendeles/zsurom

Álmodj meg egy tortát és a Forray Tortagyár megalkotja. 
Kínálatunkban szerepelnek születésnapi és party-torták, 
babaváró és gyerektorták, eljegyzési és menyasszonyi 
tortakülönlegességek. Kívánság szerint gluténmentes, 
laktózmentes és cukormentes változatban is rendelhetőek, 
így mindenki részese lehet a tortaélménynek.
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Club szendvics – www.clubszendvics.hu

Szendvicseink finom ízére és frissességére nagy hangsúlyt 
fektettünk. Minden nap friss, természetes, tartósítószer nélküli 
alapanyagokkal dolgozunk. Szükség esetén lehetőségeinkhez 
mérten egyedi igényeket is igyekszünk teljesíteni! Hogy minden 
megfelelően működjön, egy összeszokott csapat dolgozik, 
illetve várja az önök megrendelését.


