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Giochi Preziosi και Janod μεγάλοι νικητές  
των Toys Awards 2021

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η πρώτη διοργάνωση των Toys Awards, αναδεικνύοντας προϊόντα  
και υπηρεσίες με καινοτόμες και ποιοτικές πρακτικές στον χώρο του παιχνιδιού.  

Τον τίτλο «Toy Company of the Year» απέσπασε η Giochi Preziosi Hellas και τον τίτλο  
«Toy Brand of the Year» απέσπασε η Janod. 

Tα Toys Awards, ο θεσμός των βραβείων που 
διοργανώθηκε για πρώτη χρονιά στην Ελλάδα, 
ολοκληρώθηκε με την ανακοίνωση των νικητών  
μέσω του site www.toysawards.gr.

Η φετινή διοργάνωση, παρά το γεγονός ότι δεν 
πραγματοποιήθηκε τελετή απονομής λόγω των ιδιαίτερων 
υγειονομικών συνθηκών και περιορισμών, ανέδειξε και 
επιβράβευσε προϊόντα και υπηρεσίες με καινοτόμες και 
ποιοτικές πρακτικές στον χώρο του παιχνιδιού. Οι εταιρείες 
που αποφάσισαν να συμμετέχουν στα Toys Awards 2021 
και σε μια απροσδόκητα δύσκολη χρονιά, διατήρησαν τη 
δημιουργικότητά τους όσον αφορά προϊόντα και υπηρεσίες 
που βοηθούν το παιδί να αναπτυχθεί σε όλα τα επιμέρους 
πεδία: σωματικά, κινητικά, γνωστικά και κοινωνικά.   

Τα Toys Awards 2021 διοργανώθηκαν από την Boussias 
με την Τιμητική Υποστήριξη του Συνδέσμου Ελλήνων 
Βιοτεχνών Παιδικών Παιχνιδιών και Αμαξών.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

GRAND AWARDS
Μεγάλοι νικητές των Grand βραβείων της φετινής 
διοργάνωσης ήταν η Giochi Preziosi Hellas,  
η οποία κέρδισε τον τίτλο «Toy Company of the 
Year» και η Janod, η οποία κέρδισε τον τίτλο  
«Toy Brand of the Year». 

PLATINUM AWARDS 
Παράλληλα, τα Toys Awards 2021 επιβράβευσαν 
τα καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες απονέμοντας 
στις υποψηφιότητες με τη μεγαλύτερη βαθμολογία, 
τα Platinum βραβεία. Στον Πυλώνα Toys Products, 
το Platinum βραβείο απέσπασε το LEGO 
Education Spike Prime Set από την EDUK8, 
ενώ στον Πυλώνα Toy Services, το Platinum 
βραβείο απέσπασε το ηλεκτρονικό κατάστημα 
παιχνιδιών Penelope Hand Made της  Aboutnet. 

http://www.toysawards.gr
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Συγκεκριμένα, η Ράνια Θρασκιά ανέφερε: 

«Τα Toys Awards 2021 αποτελούν 
έναν νέο θεσμό με επίκεντρο 
τη μάθηση, την ψυχοκοινωνική 
ανάπτυξη, την ψυχαγωγία, την 
ποιότητα ζωής γενικά των παιδιών 
και κατ’ επέκταση της ίδιας 
της οικογένειας. Πρωταρχικός 
στόχος είναι να υπογραμμίσουν τη 
σημασία του παιχνιδιού ως προς 

το μεγάλωμα και την ενσυναίσθηση των παιδιών. Το παιχνίδι 
έχει αναγνωριστεί εδώ και δεκαετίες από την επιστημονική 
κοινότητα ως άκρως απαραίτητο εργαλείο για την ανάπτυξη 
των παιδιών και έχει αναδειχθεί με πολλαπλούς τρόπους 
η σημασία του σε όλα τα πεδία, γνωστικά, ψυχολογικά, 
κοινωνικά. Μέσα από το παιχνίδι μπορεί κανείς να δει τον 
τρόπο με τον οποίο ένα παιδί αντιλαμβάνεται την ζωή και 
τον κόσμο γύρω του. Επίσης, το παιχνίδι καθώς αποτελεί 
ένα δημιουργικό τρόπο έκφρασης μας δίνει πολύτιμες 
πληροφορίες για τις κλήσεις και τις δεξιότητες του παιδιού. 
Ο θεσμός των Toys Awards 2021, συμβάλει επιτυχώς στο 
να αναδείξει αυτές τις αξίες και να προβάλει τη δουλειά 
επαγγελματιών του χώρου του παιδικού παιχνιδιού 
διευκολύνοντας έτσι τον σημαντικό ρόλο των γονέων στο 
να επιλέξουν τα καταλληλότερα παιχνίδια για τα παιδιά τους, 
μέσα από τα οποία εκείνα θα ψυχαγωγηθούν αλλά και θα 
μάθουν τον κόσμο γύρω τους και μέσα τους». 

Περισσότερες πληροφορίες για τη διοργάνωση και τους νικητές στο site των βραβείων www.toysawards.gr.

ΤΙΜΗΤΙΚH ΥΠΟΣΤHΡΙΞΗ

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Την αξιολόγηση των Toys Awards ανέλαβαν 20 πανεπιστηµιακοί, θεσµικοί παράγοντες, επιστήµονες  
και επαγγελµατίες από τον χώρο του Παιχνιδιού. Οι Πρόεδροι της κριτικής επιτροπής Ράνια Θρασκιά, 

Παιδαγωγός, Οικογενειακή Σύµβουλος Msc, και Ηλίας. Α Βασιλείου, Δρ. Γλωσσολόγος, Ειδικός Παιδαγωγός, 
Διδάκτωρ Πανεπιστηµίου Αθηνών, αναφέραν στο χαιρετιστήριο µήνυµά τους την εξέχουσα σηµασία που έχουν 

τα Toys Awards στη σηµερινή εποχή.  

Από τη δική του πλευρά, ο Ηλίας Βασιλείου  
επεσήμανε σχετικά: 

«Σε μια εποχή καταιγισμού 
πληροφοριών προς το παιδί και 
την οικογένεια, ο θεσμός των Toys 
Awards έρχεται να αποτελέσει 
έναν πολύτιμο σύμμαχο στην 
ενημέρωση των γονέων για το 
ποιοτικό παιχνίδι. Η ανάπτυξη 
και καλλιέργεια των δεξιοτήτων 
των παιδιών μέσα από αυτό το 

καίριο αναπτυξιακό φαινόμενο που ονομάζεται “παιχνίδι” 
είναι απαραίτητο εφόδιο στη ζωή τους, τόσο σε γνωστικό 
και συναισθηματικό, όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Είναι 
λοιπόν, ιδιαίτερη τιμή και χαρά η ανταπόκριση στη βράβευση 
της καινοτομίας και της ποιότητας στον χώρο του παιχνιδιού 
από δεκάδες εταιρείες και προϊόντα, που συμμετείχαν στον 
διαγωνισμό Toys Awards 2021. Η δυσκολία των μελών της 
επιτροπής να επιλέξουν ανάμεσα σε εξαιρετικά και ποιοτικά 
προϊόντα- παιχνίδια αντισταθμίστηκε από την ικανοποίηση 
να συμμετέχει κάποιος σε έναν θεσμό με υψηλή ποιότητα 
και προσφερόμενο έργο προς το παιδί και την οικογένεια. 
Ευελπιστούμε πραγματικά να καθιερωθεί αυτός ο θεσμός 
σε ετήσια βάση και να αποτελέσει στο μέλλον έναν “φάρο” 
προσανατολισμού για το ποιοτικό παιχνίδι και να ανεβάζει 
κάθε φορά τον πήχη της προσπάθειας για νέα προϊόντα 
που προωθούν την ανάπτυξη του παιδιού. Ας χαιρετίσουμε 
και ας συγχαρούμε λοιπόν, τους φετινούς συμμετέχοντες 
και νικητές των Toys Awards 2021 και κυρίως να τους 
ευχαριστήσουμε που μας έδωσαν την ευκαιρία να τους 
βαθμολογήσουμε και να ξανανιώσουμε μέσα από τα 
παιχνίδια τους και εμείς, έστω και για λίγο, παιδιά».

MEDIA PARTNERΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ

http://www.toysawards.gr
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«Αποστολή μας να φέρνουμε τη χαρά  
του παιχνιδιού σε μικρούς και μεγάλους»

«Η βράβευση μας, τόσο 
στις επιμέρους κατηγο-
ρίες όσο και ως “Toy 
Company of the Year” στα 
πρώτα Toys Awards που 
λαμβάνουν χώρα στην Ελ-
λάδα, μέσω της εταιρείας 
Boussias, αποτελεί μεγά-
λη τιμή, χαρά και ικανο-
ποίηση για όλη την ομάδα 
της Giochi Preziosi Ελλάς. 
Από την πρώτη μέρα της 
παρουσίας μας στη ελ-

ληνική αγορά, το 2003, η αποστολή μας ήταν να φέρνουμε τη 
μαγεία και τη χαρά του παιχνιδιού σε μικρούς και μεγάλους με 
ασφάλεια και χαμόγελο. Ελπίζω η φετινή διοργάνωση να είναι 
η πρώτη από τις πολλές που θα ακολουθήσουν, ώστε τα ελλη-
νικά Toys Awards να γίνουν θεσμός, και να βοηθήσουν όλους 
εμάς που δραστηριοποιούμαστε στον κλάδο του παιχνιδιού να 
γίνουμε ακόμα καλύτεροι και να προσφέρουμε νέα, καινοτόμα, 
διασκεδαστικά, ασφαλή παιχνίδια στους πιο σημαντικούς και 
απαιτητικούς καταναλωτές. Τα παιδιά».

Γιώργος Παππάς, Marketing & Communications Director, 
Giochi Preziosi Hellas

«Θα προσπαθήσουμε ακόμη πιο εντατικά  
να διαθέτουμε παιχνίδια υψηλής ποιότητας  
και ψυχαγωγικής αξίας»

«Αγαπητή ομάδα 
των Toys Awards 
σας ευχαριστούμε 
για τη βράβευση των 
προϊόντων μας και 
πιο συγκεκριμένα 
των προϊόντων της 
Ζανό, της Viking και 
της Alma plan. H 
βράβευση αυτή είναι 
μια επιβεβαίωση ότι οι 
επιλογές που κάνου-
με σαν εταιρεία για 

την ψυχαγωγία του ελληνικού κοινού βρίσκουν ανταπό-
κριση τόσο από την αγορά όσο και από τους ειδικούς του 
παιχνιδιού όπως είναι η Κριτική Επιτροπή. Μας δίνει επί-
σης ένα επιπλέον κίνητρο να προσπαθήσουμε ακόμη πιο 
εντατικά να διαθέσουμε στην ελληνική αγορά παιχνίδια 
υψηλής ποιότητας και υψηλής ψυχαγωγικής αξίας. Σας 
ευχαριστούμε πολύ και πάλι και ευχόμαστε καλή επιτυχία 
στον θεσμό».

Χάρης Ψυχογιός, Πρόεδρος, Εκδόσεις Ψυχογιός

«Το βραβείο αυτό αποτελεί μεγάλη τιμή  
και αναγνώριση»

«Η επιλογή του LEGO 
Education Spike Prime ως 
το καλύτερο εκπαιδευτικό 
παιχνίδι ρομπότ αποτελεί 
μεγάλη τιμή και αναγνώ-
ριση. Ευχαριστούμε από 
καρδιάς τους δεκάδες 
φίλους και πελάτες που 
μας έκαναν την τιμή να 
μας στηρίξουν όλα αυτά 
τα χρόνια. Όλοι τους συνέ-
βαλαν καταλυτικά με την 
εμπιστοσύνη τους και μας 

έδωσαν δύναμη και θετική ενέργεια για να συνεχίσουμε. Εδώ 
και 40 χρόνια η LEGO Education, την οποία εκπροσωπούμε 
σε Ελλάδα και Κύπρο, συνεργάζεται με εκπαιδευτικούς για να 
προσφέρει εμπειρίες που ζωντανεύουν τη μάθηση. Οι εκπαι-
δευτικές λύσεις με τη μορφή ρομπότ, όπως το LEGO Education 
Spike Prime, εμπνέουν το ενδιαφέρον για την πληροφορική, 
την επιστήμη, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά».

Κωνσταντίνος Α. Λίνδας, CEO, EDUK8, Επίσηµος 
Αντιπρόσωπος της LEGO Education σε Ελλάδα και Κύπρο 

TOY COMPANY OF THE YEAR TOY BRAND OF THE YEAR

PLATINUM AWARD, TOYS PRODUCTS PLATINUM AWARD, TOY SERVICES

«Είναι πολύ σημαντικό να αγαπάς  
αυτό που κάνεις»

«Η χαρά μας σε 
όλη την ομάδα της 
Αboutnet για αυτή την 
διάκριση, είναι πολύ 
μεγάλη. Είναι πολύ 
σημαντικό να αγαπάς 
αυτό που κάνεις και 
αυτό να μπορούν να 
το δουν και άλλοι πέρα 
από την ομάδα. Μας 
δώσατε δύναμη να 
συνεχίσουμε ακόμα 
πιο παθιασμένα και με 

υπερηφάνεια την δουλειά μας που τόσο αγαπάμε. Χαιρόμα-
στε που υπάρχουν και άλλοι που καταλαβαίνουν τον κόπο 
μας και επιβραβεύουν τα αποτελέσματα της προσπάθειας 
μας. Από καρδιάς σας ευχαριστούμε!».

Σπύρος Ανδριόπουλος, CEO, Aboutnet 
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Πίνακας Νικητών

TOY COMPANY OF THE YEAR

Giochi Preziosi Hellas

TOY BRAND OF THE YEAR

Janod

Toys Products
PLATINUM EDUK8 - Κωνσταντίνος Λίνδας Επίσηµος Αντιπρόσωπος της LEGO Education σε Ελλάδα και Κύπρο: LEGO® Education SPIKE™ Prime Set

Παιχνίδι για αγόρια

BRONZE Giochi Preziosi Hellas: Gormiti Φιγούρες Δράσης

Παιχνίδι για κορίτσια

GOLD Εκδόσεις Ψυχογιός: Janod Κουκλόσπιτο

SILVER Giochi Preziosi Hellas: Nancy, Χτενίσµατα & Ανταύγειες

Παιχνίδι bebe

GOLD Giochi Preziosi Hellas: Little Tikes Αθλητικό Γυµναστήριο 3 σε 1

SILVER AS Company: Play for future της Baby Clementoni

BRONZE Εκδόσεις Ψυχογιός: Viking - Οχηµατάκια 10cm. - Οικολογική Σειρά

Παιχνίδι 3 έως 4 ετών

GOLD Enarxis Dynamic Media: Green Toys

SILVER Εκδόσεις Ψυχογιός: Janod Χάρτης Πάζλ για το Μπάνιο - Εξερευνητές

BRONZE Giochi Preziosi Hellas: Nenuco Soft

Παιχνίδι 5 έως 7 ετών

SILVER Giochi Preziosi Hellas: Ο Πύργος των Φαντασµάτων

BRONZE Giochi Preziosi Hellas: L.O.L. Surprise Κούκλα O.M.G. Remix

Παιχνίδι 7 έως 11 ετών

GOLD Giochi Preziosi Hellas: Η Ώρα της Αλήθειας

Παιχνίδι ηρώων

BRONZE Giochi Preziosi Hellas: Gormiti Φιγούρες Δράσης µε λειτουργίες

Ξύλινο παιχνίδι

GOLD "Penelope, the weaver. Handmade"  - Μπάρµπας Αναστάσιος: Ξύλινο πολυµορφικό παζλ "Παγώνι"

SILVER Α. & Γ. ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.: Κύβος πολλαπλών δραστηριοτήτων δάσος της Tooky Toy

BRONZE Εκδόσεις Ψυχογιός: Janod Μεγάλη Κουζίνα Macaron

Λούτρινο παιχνίδι

GOLD Giochi Preziosi Hellas: Πέππα το Γουρουνάκι Λούτρινο Όνειρα Γλυκά

Παιχνίδι με ζώα

SILVER Giochi Preziosi Hellas: Μπίνγκο Gotta Go Flamingo

BRONZE Εκδόσεις Ψυχογιός: Animal Planet Τ-Ρεξ µε Κινούµενο Σαγόνι XL

Παιχνίδι ρομπότ

GOLD EDUK8 - Κωνσταντίνος Λίνδας Επίσηµος Αντιπρόσωπος της LEGO Education σε Ελλάδα και Κύπρο: LEGO® Education SPIKE™ Prime Set

Παιχνίδι εξωτερικού χώρου

SILVER Lazarid: Super Swing

BRONZE Giochi Preziosi Hellas: Little Tikes Cozy Coupe

Παιχνίδι με οχήματα

GOLD Enarxis Dynamic Media: Green Toys

SILVER Εκδόσεις Ψυχογιός: Viking - Jumbo Φορτηγό 25εκ - Οικολογική Σειρά

BRONZE Εκδόσεις Ψυχογιός: Viking - Πυροσβεστικό όχηµα 19cm. - Οικολογική Σειρά

Εκπαιδευτικό παιχνίδι

GOLD Α. & Γ. ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.: Εκπαιδευτικός Ξύλινος Μαγνητικός Πίνακας Επιβράβευσης 50/50Games

SILVER AS Company: Magnet Box

BRONZE My Greek Games: Labyrinthos - Λαβύρινθος
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Πίνακας Νικητών

Playset για αγόρια

SILVER Giochi Preziosi Hellas: O Πύργος του Gorm

Playset για κορίτσια

GOLD Giochi Preziosi Hellas: Το Σπίτι της Πέππα

BRONZE Giochi Preziosi Hellas: L.O.L. Surprise Τροχόσπιτο Glamper

Παιχνίδι με τουβλάκια

BRONZE Lazarid: Sugar Bloks αντιικά και οικολογικά τουβλάκια κατασκευών από ζαχαροκάλαµο

Παιχνίδι με εργαλεία

BRONZE Εκδόσεις Ψυχογιός: Janod Brico'Kids Μαγνητικός Πάγκος Εργασίας Γίγας

Παιχνίδι με είδη σπιτιού – κουζινικά

GOLD Giochi Preziosi Hellas: Little Tikes - Οι Πρώτες µου Οικιακές Συσκευές: Ψυγείο

SILVER Giochi Preziosi Hellas: Little Tikes - Οι Πρώτες µου Οικιακές Συσκευές: Φούρνος – Κουζίνα

BRONZE Εκδόσεις Ψυχογιός: Janod Μεγάλη Κουζίνα Macaron

Παιχνίδι με κούκλες

BRONZE Giochi Preziosi Hellas: Nancy, Χτενίσµατα & Ανταύγειες

Παιχνίδι με μωρά

GOLD Giochi Preziosi Hellas: Cicciobello Πυρετούλι

SILVER Giochi Preziosi Hellas: Nenuco Sara

Παιχνίδι με καλλιτεχνικές δραστηριότητες

SILVER Giochi Preziosi Hellas: Νάσος ο Πικάσος

BRONZE Εκδόσεις Ψυχογιός: Janod Διακοσµώ το Λάµα µε Ποµ-Ποµ

Παιχνίδι μουσικής

GOLD Εκδόσεις Ψυχογιός: Janod Τραπεζάκι Μουσικής

Παιχνίδι επιστήμης

SILVER Α. & Γ. ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.: Πλανητάριο – Υβριδικό Σύστηµα Ενέργειας της 4M

SILVER John Hellas: Σύστηµα διαδροµών µε µπίλιες Gravitrax

Επιτραπέζιο παιχνίδι

GOLD Α. & Γ. ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.: Σειρά επιτραπέζιων παιχνιδιών BrainBox

SILVER Α. & Γ. ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.: Σειρά επιτραπέζιων παιχνιδιών γνώσεων από την 50/50Games

SILVER AS Company: Σκιτσογραφίες

BRONZE Giochi Preziosi Hellas: Η Ώρα της Αλήθειας

BRONZE Desyllas Games: 1821 - Η Μάχη

Παιχνίδι παζλ

GOLD "Penelope, the weaver. Handmade"  - Μπάρµπας Αναστάσιος: Ξύλινο πολυµορφικό παζλ "Παγώνι"

SILVER Α. & Γ. ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.: Παιδικά παζλ της σειράς 50/50Games

BRONZE My Greek Games: Troy - Τροία

Παιχνίδι ρόλων

GOLD Εκδόσεις Ψυχογιός

SILVER Giochi Preziosi Hellas

Καλύτερο Πατίνι

GOLD Scoot and Ride: Scoot and Ride - Highwaykick 1 - Το καλύτερο πατίνι 2 σε 1

Toys Services
PLATINUM Aboutnet: Penelope Hand Made

Φεστιβάλ παιχνιδιού

SILVER Vintage Toys: Φεστιβάλ παιχνιδιού και αναµνήσεων

Ηλεκτρονικό κατάστημα παιχνιδιών

GOLD Aboutnet: Penelope Hand Made

Online καμπάνια για Eshop

BRONZE Aboutnet: Teepeelicious

www.toysawards.gr


