Historia Vikinga
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Witamy w rodzinie Vikinga!
Firma Viking Toys jest reprezentowana w ponad 50 krajach świata na wszystkich
kontynentach. Międzynarodowa rodzina Vikinga to wciąż rozrastająca się grupa
dystrybutorów i sprzedawców detalicznych. To fantastyczna grupa ludzi, dzięki
którym Viking Toys jest dzisiaj globalnie rozpoznawalną marką.
Dzięki stałej wymianie informacji i uwag pomiędzy członkami naszej rodziny,
zaczęliśmy mówić tym samym „językiem”, przez co marka Viking Toys jest
reprezentowana w ten sam sposób we wszystkich krajach.
Pracując razem staramy się robić wszystko, aby firma Viking Toys wciąż się rozwijała
na całym świecie. Jak zauważył mój włoski przyjaciel, Andrea Quercetti „ Przyszłość
jest jasna – przyszłość to Viking!”

Zapraszam do rodziny przyjaciół Vikinga!
Gosta Kjellme, CEO
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5 „S” Vikinga
Największy nacisk kładziemy na strategię, którą nazwaliśmy 5 „S”;
To hasło, które łatwo zapamiętać i przekazać klientom.

SAFETY czyli BEZPIECZNE

Nasze zabawki są bezpieczne nawet dla najmłodszych dzieci. Zostały one poddane wielu
badaniom i spełniają międzynarodowe standardy bezpieczeństwa. Plastik, którego używamy,
jest najwyższej jakości, może wchodzić w kontakt z żywnością, nie zawiera związków toksycznych ani ftalanów. Żadna mała część nie ma prawa odpaść.

SOFT czyli Miękkie

Używamy wyłącznie miękkiego plastiku. Gładkie, zaokrąglone kształty pozbawione ostrych
krawędzi dają pewność, że w czasie zabawy dziecko nie skaleczy się. Nasze wyjątkowe, ciche
koła nie niszczą ani mebli ani podłóg.

STRONG czyli WYTRZYMAŁE

Najwyższej jakości plastik, wytrzymałe, stalowe osie kół oraz solidna konstrukcja sprawiają,
że nasze zabawki są bardzo wytrzymałe. Nie niszczą się nawet po najbardziej niesamowitych
zabawach zarówno na zewnątrz jak i w domu.

SIMPLE czyli PROSTE

Nasze klasyczne, proste projekty pobudzają dziecięcą wyobraźnię i sprawiają, że dzieci bawią
się nimi konstruktywnie, na wiele sposobów.

Odporne na mycie
w zmywarkach

SILENT czyli Ciche

Wszystkie nasze pojazdy mają miękkie, gumowe koła, dzięki którym
nasze zabawki są bardzo ciche , co jest szczególnie istotne dla dorosłych.
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Filozofia Vikinga
Bezpieczne zabawki sprawiają, że dzieci są szczęśliwe.
Naszą misją, już od 30-u lat, jest projektowanie, produkowanie oraz sprzedaż najwyższej
jakości zabawek.
£ Nigdy nie wykorzystywaliśmy i nie wykorzystujemy do pracy dzieci. Angażujemy się za to
w tworzenie bezpiecznych, przyjaznych i zgodnych z obowiązującym prawem warunków
pracy.
£ Dbamy o środowisko. Wszystkie nasze produkty oraz opakowania nadają się do
recyclingu.

Spełniamy standardy najwyższej jakości
Standardy dotyczące bezpieczeństwa zabawek na świecie są coraz wyższe, wszystko po to,
aby rodzice i dzieci mieli pewność, że znajdujące się na ryku zabawki są tak bezpieczne jak
to tylko możliwe. Ponieważ bezpieczeństwo naszych zabawek jest dla nas szczególnie ważne,
spełniamy wszystkie wymagane normy i standardy. Jest to bezsprzecznie nasza najsilniejsza
strona.
Wszystkie zabawki Viking Toys spełniają warunki norm i przepisów:
£ Norm EN71, ASTM & ISO 8124
£ CPSIA (Ustawy o bezpieczeństwie produktów konsumenckich obowiązująca w USA)
£ EC System REACH
£ Dyrektywy Bezpieczeństwa Zabawek

Certyfikacja
Nasza fabryka posiada następujące certyfikaty:
£ ICTI
£ CCC
£ ISO 9001
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CECHY ZABAWEK VIKINGA
1. Używany w naszej produkcji plastik jest 			
	całkowicie bezpieczny
Plastik i guma termoplastyczna, z których wykonane są nasze zabawki nie zawierają 		
żadnych toksycznych składników ani ftalanów.

2.	Nasze zabawki są tak zaprojektowane, że
wytrzymają nawet najbardziej wymyślne
zabawy
Dorosły człowiek może nadepnąć na naszą zabawkę i nie spowoduje to pęknięcia czy
jej połamania. Mocne osie i miękki plastik to gwarancja, że nasze zabawki wytrzymają
nawet najbardziej zwariowane zabawy i będą służyć przez wiele lat. Małe elementy są
na trwałe przymocowane, tak że nie mogą się oderwać, przez co nie stanowią zagrożenia
dla dziecka. Nasze zabawki nie mają ostrych krawędzi więc nie mogą być przyczyną
skaleczenia się.

3. Naszymi zabawkami można bawić się zarówno
	wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń
Zabawki Vikinga nie zawierają żadnych części, które mogłyby zostać uszkodzone przez 		
piasek, wodę czy brud, a kolory są odporne na działanie promieni słonecznych.

4. Nasze zabawki są odporne na mycie w zmywar	kach
Jest to cecha , którą doceniają rodzice.

5.

Nasze zabawki są ciche

	Dzięki zastosowaniu miękkich, gumowych kół oraz elastycznego plastiku, nasze zabawki

prawie nie wytwarzają hałasu.
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Odporne na mycie
w zmywarkach
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www.vikingtoys.se
Nasza strona internetowa jest regularnie aktualizowana, umieszczamy na niej
najświeższe wiadomości, informacje, nowe produkty, materiały reklamowe, zdjęcia
itp. Aby uzyskać dostęp do stron przeznaczonych dla przedsiębiorców, wystarczy
zalogować się jako „sweden” – pisane z małych liter.

Na koniec, choć nie mniej
ważne…
Viking Toys od momentu powstania, czyli od 35-u lat, posiada cały czas tego samego
właściciela. Dystrybutorzy i sprzedawcy czyli przyjaciele, jak ich lubimy nazywać, są
dumni, że są z Vikingiem już od ponad 30-u lat, a nowi członkowie wciąż dołączają do
naszej rodziny. Wszyscy razem tworzymy drużynę pierwszej klasy, co jest podstawą
dobrej współpracy między nami. Jesteśmy przekonani, że nasza rodzina będzie trwała
i rozwijała się przez następnych wiele lat.
Viking Toys projektuje i produkuje zabawki wysokiej jakości, ale to, że nasze zabawki
są tak popularne jest zasługą ciężkiej pracy naszych dystrybutorów i sprzedawców.
Bez nich nie bylibyśmy dzisiaj tym czym jesteśmy. To oni sprawili, że Viking Toys jest
globalną marką – marką, która stała się symbolem bezpieczeństwa, jakości i unikalnego wzornictwa. I pamiętajcie… bezpieczne zabawki sprawiają, że dzieci są szczęśliwe.
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Dla Viking Toys najważniejsze są:
£ bezpieczeństwo

£ ponadczasowe, unikalne wzornictwo

£ jakość			
			

£ prostota i jednocześnie maximum 		
radości z zabawy

www.vikingtoys.se
Dystrybucja w Polsce: Dante - www.dante.com.pl
e-mail: partner@dante.com.pl tel . 0914340598

