
Någon av dessa kommer att bli Årets Babyprodukt innan jul
Nu är nomineringarna till Årets Babyprodukt 2015 klara. I början av december står det klart vem av dessa som får den fina utmärkelsen som
delas ut av branschorganisationen Lek- och Babybranschen.

Följande produkter är nominerade:

Climakid (RollAbout AB)
Tänk att kunna ha kläder närmast kroppen som reglerar kroppsvärmen på ett säkert sätt. 

Clip on mirror (Done by Deer)
Att kunna se sig själv är utvecklande, tack vare Clip on mirror så kan barnet se sig själv oavsett om man åker bil, vagn eller ligger i sin säng.

Graco Swivi Booster (Newell Rubbermaid)
Såklart man vill vara med när man är barn. Tack vare Swivi booster kan man på ett enkelt sätt alltid vara på samma nivå vid matbordet och
enklare i och utsättning av barnet tack vare 180 graders svängbar sits.        

Ergobaby amningskudde Natural Curve (ReiRei/Ergobaby)
Amma med en ny typ av amningskudde med fast skålformat PU-skum som ej ger vika som ger bra komfort för både barn och mamma. 

Twistshake (Carlo)
Allt-i-ett kan man sammanfatta den här matningsflaskan som. 

Stokke Home (Stokke)
Inredning på hög nivå som växer med barnet, från nyfödd till fem år.  

KidFix 11XP SICT  (Britax Römer) 
Bältesstolen med SecureGuard som minskar krockkraften över magen med 35 procent.

Skip Hop Three-Season Åkpåse (Amvina)
Smarta funktioner som tar vagnens vinterklädsel "åkpåsen" till en helt ny nivå. 

Kriterier i urvalsprocessen har varit att

produkten ska ha lanserats i Sverige under aktuellt år
produkten ska innehålla en avsevärd förändring mot tidigare versioner - det krävs till exempel mer än en ny färg på en produkt för att
den ska bedömas som ny
produkten ska uppfylla gällande säkerhetsnormer och finnas tillgänglig på marknaden senast den 1 december aktuellt år
den ska ha ett nyhetsvärde

Vinnarna utses av en opartisk jury bestående av sex personer med Ulrika Magnusson som ordförande. 

För mer information kontakta:

Ulrika Magnusson
Categry Manager Baby Lekmer
ulrika.magnusson@lekmer.com
+46 703 05 42 50

Lena Hedö 
Informationsansvarig Lek- och Babybranschen
lena@lekobaby.se
+46 508 938 17



Lek- och Babybranschen är branschföreningen för alla aktörer, tillverkare, grossist, importör eller återförsäljare på den svenska marknaden för leksaker,
hobby-, barn- och babyprodukter. Lek- och Babybranschen arbetar för en sund utveckling av branschen, både ur ett ekonomiskt och etiskt perspektiv. 

Lek- och Babybranschen ger ut tidningen Lek & Babyrevyn.

Box 22307
104 22 Stockholm
Besöksadress: Klara Norra Kyrkogata 31
www.lekobaby.se  


