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Angie Oral Care
Especializada na produção de produtos odontológicos, a Angie Oral Care
levará à Pueri Expo duas novidades: Dental Timer, uma ampulheta que
cronometra o tempo ideal de escovação das crianças, proporcionando
diversão no momento da higiene bucal; e o Dental Álbum, uma caixinha
em formato de arcada dentária usada para guardar os dentes de leite,
inserindo as datas das quedas para controle dos dentes que ainda faltam
cair. Os lançamentos são acessórios lúdicos e divertidos para incentivar o cuidado e
a saúde bucal nos infantos. Mais informações: Angie Oral Care – Gabriela Silva gabriela.silva@angieoralcare.com – (43) 2101-3212
Baby Jack
Entre as novidades que a Baby Jack vai expor na Pueri Expo
destaca-se o Baby Shade, capa multifuncional protetora que
pode ser usada de diversas maneiras para passeios com o bebê.
O produto protege bebês de condições climáticas, como sol e
vento e sujeira no ambiente. Na versão Baby Shade Citronela,
o tecido do produto contém repelente para proteção contra
insetos. A capa também oferece conforto e privacidade à mãe durante a
amamentação em locais públicos. A Baby Jack também levará o Baby Sac, um
acessório que protege os membros inferiores do bebê e facilita a troca de fraldas
durante a noite. Mais informações: Baby Jack - Fernanda Dennis –
fernanda@babyjack.com.br - (11) 99500-1001
Bebaby / ABC Design
Na Pueri Expo, a Bebaby / ABC Design vai apresentar três novos
modelos de carrinhos para bebês. A linha Ice e Rose, tem design
arrojado e único, que alia segurança para o bebê e a leveza de
um carrinho compacto, especialmente projetado para todos os
terrenos; a linha Diamond, combina acabamento de alta
qualidade, tecnologia e uma estrutura cromada clássica única;
já a linha Poppin, é o primeiro carrinho Pocket de Passeio da ABC Design. Compacto
e leve, pode ser facilmente transportado no bagageiro do avião. Mais informações:
Regina Manasieva - marketing1@bebaby.com.br - (15) 3359-7919 / 3359-7939
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BrasBaby
A BrasBaby apresentrá na Pueri Expo os produtos da marca Clingo. São colheres de
silicone, com bordas macias, que não machucam as gengivas do bebê; pratos, que
possuem ventosa na base que proporcionam maior apoio e evitam que a criança
derrube; e copos ideiais para a transição, que não entopem e evitam que a criança
sugue o ar. A empresa também terá uma cortina retrátil luxo para carro, que protege
a criança dos raios solares e excesso de claridade, tem fechamento roll-on e pode
ser fixada por meio de ventosas ou presilhas. Mais informações: Brasbaby marketing@brasbaby.com.br – (11) 3361-3744 / (11) 97989-2164
Brinquedos Bandeirantes
A Brinquedos Bandeirantes, uma das marcas referência que
dedica a participar do crescimento e desenvolvimento de crianças
com brinquedos inovadores, levará à Pueri Expo lançamentos que
estimulam os primeiros passos de infantos a partir de 9. Entre os
novos modelos de carrinhos com esse propósito estão Primeiros
Passos Bombeiro Passeio & Andador, que permite que o adulto
conduza facilmente o brinquedo e a criança o impulsiona com os pés, desenvolvendo
o equilíbrio e a coordenação motora; e Passo a Passo® MINNIE, um brinquedo que
estimula os primeiros passos, a noção de direção e a coordenação motora da
criança. Mais informações: Brinquedos Bandeirantes – Fabiana Maciel –
marketing@brinquedosbandeirantes.com.br – (11) 2100-9016

Burigoto / Peg-Pérego
Durante a Pueri Expo, a Burigotto dará destaque ao carrinho IT.
Fechado é o menor carrinho do mercado, ocupa pouco espaço no
porta-malas, e cabe no assoalho do carro e em bagageiros de aviões.
É fácil também para guardar, não atrapalhando no ambiente da casa.
Os carrinhos compactos estão em alta no mercado. O IT é indicado
para crianças recém-nascidas até 15 kg. Já a Peg-Pérego levará o
carrinho Booklet Travel System composto por: carro Booklet e
cadeira para auto Primo Viaggio SL. Ele possui uma direção sem
esforço com o sistema Easy Drive, rodas giratórias com 12 esferas de
rolamentos e suspensão nas rodas traseiras. Mais informações: Novitá | Isabela Brito
Lopes | isabela@novitacom.com.br – (19) 3294-4740; (19) 98450-0012
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Cajovil
Na Pueri Expo, a Cajovil apresenta diversos acessórios voltados aos
cuidados dos bebês em todas as suas fases e em diversas
categorias. Entre os lançamentos estão copos, resistentes e
seguros, livres de BPA; uma linha de banheiras; e o inédito coletor
de leite materno em silicone, primeiro coletor manual que permite
à mãe amamentar a criança em um seio enquanto retira leite do outro, sem
manusear o equipamento. Desta forma, fica muito mais prático amamentar sem ter
que trocar de seios e também possibilita a retirada de leite. Mais informações:
Cajovidal - Juliana Nigro - geruza@cajovil.com.br – (47) 3251-0100
Cia do Móvel
A Cia do Móvel vai expor na Pueri Expo uma nova linha de mobiliário
kids, com modelos de carrinhos e cadeirinhas para bebês, além de
artigos para decoração. Mais informações - Informa Mídia - Marília marilia@informamidia.com.br – (11) 98491-3527

Divicar
A Divicar, especializada em móveis planejados e multifuncionais para bebês e
crianças, irá apresentar na Pueri Expo um sistema antirrefluxo pneumático nos
berços, tecnologia exclusiva no mercado. Garantindo a segurança das crianças,
todos os produtos da marca são fabricados com pintura atóxica. Mais informações:
Pulse Comunicação – Daniela Muller assessoriadeimprensa9@gmail.com (51) 9 91832940; (51) 3037-4885.
Com ambientação lúdica no estande para proporcionar uma
experíência única ao visitante, a Editora Ciranda Cultural
apresentará na FIT 0/16 os produtos de destaque da marca
as coleções:“Meu livro com chocalho”, que ajuda na
percepção visual das crianças; “Colorindo no banho”, permite que a criança possa
colorir durante o banho, proporcionando uma experiência diferente ao pequeno;
“Toque e sinta”, com texturas diferentes para estimular outros sentidos; e o livro
Rolo, perfeito para as crianças soltarem a imaginação rabiscando a parede sem os
pais precisarem se preocupar. Mais infomrações: Fernando Nunes – Gerente de
Marketing - falecom@cirandacultural.com.br – (11) 3761-9500
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Galzerano
A marca reservou para a Pueri Expo muitas novidades que devem
movimentar o setor de puericultura, como um carrinho com uma
nova tecnologia de conforto, um novo conceito de berço e também
modelos de cadeiras com o sistema Isofix, que prende os assentos
para crianças diretamente ao chassi do carro. Na feira também, a
empresa apresentará uma edição limitada com série numerada do
carro Olympus, homenageando o personagem Senninha do Instituto
Ayrton Senna. Mais informações: Galzerano - Josiane Pinheiro –
josiane.pinheiro@galzerano.com.br - (19) 3404- 3030

Itté
A Itté, especializada no mercado materno infantil oferecendo
produtos modernos, funcionais e criativos para gestante, bebês e
crianças, levará à Pueri Expo três lançamentos: o NapUP, apoio de
cabeça de origem israelense para crianças que utilizam a cadeira
no carro, evitando que pendam para a frente; o Blade&Rose, linha
de roupas britânicas que prezam conforto para crianças até 10 anos; e o Real
Shades, marca de óculos de sol para crianças e bebês, com lentes de policarbonato
leves e resistentes, além de proteção UVA/UVB. Mais informações: Itté - Mariane
Tichauer - mariane@itte.com.br – (19) 3244-3338
Kiddo
A Kiddo, uma das mais tradicionais marcas de equipamentos e acessórios para bebês
e crianças, apresentará na Pueri Expo, novos dispositivos de retenção, carrinhos de
bebês e berços. Os lançamentos oferecem design com visual e qualidade
diferenciadas. Mais informações: Note Comunicações – Renata ou Mayara mayara.grosso@notecomunicao.com.br – (11) 94876-4872 / (11) 3136-0544
Latoy
Na Pueri Expo, a empresa apresentará bonecos em puro látex, pintados
à mão. A Latoy conta com diversas linhas de personagens licenciados
como Disney, Turma da Mônica, Bubu, Garfield e Galinha Pintadinha.
Mais informações: Latoy – Marcelo Brandão – marcelo@latoy.com.br 71 3358-9633 / 3237-7889 / 3237-2286
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MamaBoo
A marca traz para a Pueri Expo dois lançamentos:
MamaBoo Desfralde, que oferece máxima proteção para o
colchão de possíveis vazamentos das fraldas, ideal para o
período de desfralde da criança; e MamaBoo Trocador,
que proporciona conveniência ao permitir que a troca de fraldas seja feita em
qualquer lugar, sempre mantendo o bebê em uma superfície higienizada. Mais
informações: - Priscila Lugero - pllugero@bentonit.com.br - 11 2112-6683
Multikids
A Multikids Baby, uma das líderes nacionais na fabricação e revenda
de produtos voltados à puericultura leve e pesada, está na Pueri
Expo 2019 com seu vasto portfólio de produtos e com o lançamento
do Carrinho Compacto BEE, o destaque da marca para o evento.
Desenvolvido para acompanhar o bebê desde o nascimento até os
15kg, o carrinho tem fechamento compacto, capota retrátil para o
sol e encosto reclinável para proporcionar maior conforto. Além
disso, o carrinho é leve e tem alça que facilita o transporte. Mais
informações: CDN - Carolina Tiago – E-mail: carolina.tiago@cdn.com.br- (11) 36432905; Vitor Manfio – E-mail: vitor.manfio@cdn.com.br - (11) 3643-2741; Fernando
Irribarra – E-mail: fernando.irribarra@cdn.com.br - (11) 3643-2761; Priscila
Martinelli

Munchkin
Durante a Pueri Expo, a empresa apresentará acessórios para
contribuir com a alimentação e higiene de bebês e crianças. São kits
de talheres, conjunto de colher e garfo, conjunto de colheres de
silicone, jogo americano, prato com ventosa e copo infusor de frutas,
além de tapete de banho, lúdico e antiderrapante. Mais informações: Adriana
Massaro - amassaro@sylink.com.br - 11 - 3559-8490
Pais e Filhos
A empresa irá apresentar na Pueri Expo uma diversidade de acessórios e
brinquedos para bebês e crianças. Entre os produtos estão aspirador
nasal, cadeiras, suporte para escovas, talheres infantis, carrinhos,
chocalhos, mantas e muito mais. Mais informações: - Fáber Lalucci –
celia@paisefilhos.ind.br – (67) 3565-9555

Page

5/7

Penka
Pioneira e percursora das capas multifuncionais no mercado
local, a Penka levará a Pueri Expo a Camiseta Canguru, um
novo conceito de carregador ergonômico para bebês, além de
acessórios como lacinhos de cabelo em tecido super
confortáveis, luvas RN com extensor e fixador para não caírem
das pequenas mãos dos bebês, babadores bandanas em um
novo e exclusivo material, cueiros e gorros leves para qualquer
estação. Mais informações: Ana Paula Do Nascimento | mailto:ana@penka.com.br |
(11) 98554-4613
Philips do Brasil
A marca levará à Pueri Expo duas novidades nas linhas de mamadeiras, a Pétala
Philips Avent e o lançamento do acessório Air Free para a linha de mamadeiras anticólica. O primeiro produto tem um bico ultra-suave e flexível favorecendo a
nutrição do bebê; já o segundo permite o aleitamento do bebê na posição vertical
para redução de desconforto, gases e refluxo. Mais informações: FleishmanHillard
Brasil: Lane Vilas Boas | lane.vilasboas@fleishman.com.br| 11 3185-9937; Giulia
Mendes | mailto:giulia.mendes@fleishman.com.br | 11 3185-9908
Zip
A Zip, que oferece acessórios diferenciados com
qualidade superior para bebês, levará a Pueri Expo três
novas coleções: a Carola, com blanket, pantufas, kit
presente e manta; a Pirata, linha super colorida com
kit presente, blanket de cetim e atoalhado, manta,
pantufa, protetor de cinto, protetor de pescoço e
boneco de pelúcia; e a Unicórnio com roupão com
capuz, blanket atoalhado e de cetim, protetor de cinto e de pescoço e o unicórnio
de pelúcia; Todos os produtos são macios, laváveis e antialérgicos. Mais informações:
Marcas Brasil Comunicação & Marketing: Mayara Veiga |
mailto:imprensa@marcasbr.com| (19) 3462-2859 / 99178-5654
Serviço:
FIT 0/16 e Pueri Expo 2019
Data:13 a 16 de junho
Local: Expo Center Norte – Pavilhão Vermelho
Endereço: Rua José Bernardo Pinto, 333 – Vila Guilherme
Horário: 10h às 19h (no último dia, das 10h às 17h)
Credenciamento para visitantes: www.fit016.com.br ou www.pueriexpo.com.br
O credenciamento de uma feira já libera o acesso à outra.
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Sobre a Koelnmesse
A Koelnmesse é uma das promotoras líderes no mundo na organização de feiras para
as áreas de mobiliário, design, bem-estar e estilo. As feiras imm cologne,
LivingKitchen, ORGATEC, spoga + gafa, interzum e Kind + Jugend são conhecidas
entre os atuantes do mercado internacional como o maior encontro da indústria.
Com 90 anos de experiência e conhecimento em exposições, o Centro de Eventos da
Koelnmesse é hoje a principal plataforma de negócios para mais de 25 setores
comerciais. A promotora alemã também desenvolve e monta novas feiras de
negócios com foco regional, em várias partes do mundo, incluindo o Brasil.
Sobre a Koelnmesse Brazil
Atualmente, a Koelnmesse organiza seis feiras no Brasil: a feira de moda infantil FIT
0/16, realizada duas vezes por ano em São Paulo; a Pueri Expo, Feira Internacional
de Negócios em Puericultura, evento inspirado na maior feira de artigos infantis do
mundo, a "Kind + Jugend"; o WellFood Ingredients, Summit Internacional de
Ingredientes Funcionais e Nutracêuticos, e o lançamento ANUFOOD Brazil, Feira
Internacional Exclusiva para o Setor de Alimentos e Bebidas, inspired by Anuga. Já
em Curitiba, acontece a cada dois anos a ANUTEC Brazil, feira de tecnologia para
indústria alimentícia. A Koelnmesse Brasil está localizada em São Paulo e conta com
uma equipe com mais de 10 anos de experiência na organização de grandes eventos
para diversas indústrias. Sob comando do diretor Cassiano Facchinetti, a filial
brasileira é responsável pelos eventos internacionais da Koelnmesse, além do futuro
desenvolvimento das atividades comerciais no país.

Próximos eventos:
Kind + Jugend, Colônia, Alemanha 19.09. - 22.09.2019
China Kids Expo, Shangai 16.10. - 18.10.2019
FIT 0/16 e Pueri Expo no Facebook:
https://www.facebook.com/feirafit016
https://www.facebook.com/pueriexpo
FIT 0/16 e Pueri Expo no Instagram:
@feira_fit016
@pueriexpo
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