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«Παιχνιδιάρικες» ιδέες και καινοτόμες εμπνεύσεις!
Πρωτότυπα παιχνίδια και υπηρεσίες παιχνιδιού ήρθαν να βραβεύσουν, για 2η χρονιά, τα Toys Awards 
2022, τα οποία εστίασαν για μια ακόμη φορά στην καινοτομία και την ποιότητα, οι οποίες συμβάλουν 

στην ομαλή ανάπτυξη και εξέλιξη του παιδιού τόσο σωματικά, όσο και κινητικά, γνωστικά και κοινωνικά.

Επιμέλεια: Κατερίνα Κυρίτση, kkyritsi@boussias.com 

Πραγματοποιήθηκε χθες, Τετάρτη 6 Απριλίου, στην αίθουσα 
εκδηλώσεων Atraktos, η τελετή απονομής των Toys Awards 
2022, τα οποία διοργανώθηκαν από την Boussias. 
Η διοργάνωση, ανέδειξε και επιβράβευσε, για 2η συνεχόμενη 
χρονιά, παιχνίδια και υπηρεσίες παιχνιδιού που αφορούν παιδιά 
3 έως 10 ετών. Το «παρών» έδωσαν περίπου 100 υψηλόβαθμα 
στελέχη επιχειρήσεων, εκπρόσωποι φορέων, ινστιτούτων, 
πανεπιστημίων, επαγγελματίες, καθώς και εκπρόσωποι Τύπου, 
επικροτώντας την καινοτομία και την ποιότητα των βραβευμένων 
υποψηφιοτήτων, οι οποίες αφορούν παιχνίδια και υπηρεσίες 
παιχνιδιών τα οποία, με την ποιότητά τους, βοηθούν στην ομαλή 
ανάπτυξη και εξέλιξη του παιδιού σωματικά, κινητικά, γνωστικά 
 και κοινωνικά. 

ΟΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΡΑΔΙΑΣ

Διακρίθηκαν 14 εταιρείες από ένα ευρύ 
φάσμα επιχειρηματικής δραστηριότητας σε 
όλες τις κατηγορίες των βραβείων. 
Βραβείο απέσπασαν οι Εκδόσεις 
Ψυχογιός, Giochi Preziosi Hellas ΑΕ, 
Α&Γ Κουτρόπουλος & ΣΙΑ ΟΕ, Desyllas 
Games, Curve Lab, Enarxis Dynamic 
Media, Αν. Λαζαρίδης & ΣΙΑ EE, My 
Greek Games, NetPlanet - The Wonder 
Room, Scoot & Ride Vertriebs GMBH, 
Toys-shop ΜΟΝ ΙΚΕ, Λιμνίδης ΑΕΒΕ 
(MG Toys) και Τσιρώνης Α.Ε-Σβούρα. 

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

mailto:kkyritsi@boussias.com
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Οι εταιρείες οι οποίες κατέκτησαν την υψηλότερη βαθμολογία σε ολόκληρη την ενότητα όπου συμμετείχαν, αποσπώντας 
Platinum βραβείο ήταν οι: Enarxis Dynamic Media και NetPlanet - The Wonder Room.

Η βραδιά κορυφώθηκε με την απονομή των Grand Awards. Ειδικότερα:
• Η Giochi Preziosi Hellas ΑΕ αναδείχθηκε Company of the Year. 
• Η Janod | Εκδόσεις Ψυχογιός αναδείχθηκε Brand of the Year.

TA PLATINUM ΒΡΑΒΕΙΑ

ΟΙ OF THE YEAR ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

ΤΙΜΗΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Η βραδιά ξεκίνησε με την 
απονομή των τιμητικών 
βραβείων. Συγκεκριμένα, ο 
Ηρακλής Λιόκης, Διευθύνων 
Σύμβουλος «Το Παιγνίδι», 
παρέλαβε τιμητικό βραβείο για 
την προσφορά και τις ποιοτικές 
υπηρεσίες στον χώρο του 
παιχνιδιού στη χώρα μας. «Η 

επιχείρηση και τα καταστήματα “Το Παιγνίδι - Μόνο το 
καλύτερο” δημιουργήθηκαν το 1978 με αντικείμενο την 
εισαγωγή στην Ελλάδα παιχνιδιών και εκπαιδευτικού 
υλικού ιδιαίτερης ποιότητας και αισθητικής. Πιστεύουμε 
ότι το παιχνίδι, παράλληλα με την κεφαλαιώδη σημασία 
της αγάπης και της φροντίδας του οικογενειακού 
περιβάλλοντος, είναι μοναδικό συστατικό της ανάπτυξης 
και της διαμόρφωσης των παιδιών έως 5-6 ετών, όταν 
και τα βιβλία αρχίζουν να συνδιαμορφώνουν την 
προσωπικότητα τους. Οι κορυφαίες εταιρείες παιχνιδιών 
ποιότητας δημιουργούν μικρά σύμπαντα τρυφερότητας, 
φαντασίας και αισθητικής, απαραίτητα στα παιδιά για 
να εκφραστούν και να δημιουργήσουν. Με αδιάλειπτη 
παρακολούθηση, από το 1978 έως σήμερα, των διεθνών 
εκθέσεων και της παραγωγής παιχνιδιών εισαγάγαμε 
και διαθέσαμε στην Ελλάδα περίπου 170 εταιρείες 
εκπαιδευτικών παιχνιδιών όμορφων, ασφαλών και 
δημιουργικών». 

Τιμητικό βραβείο παρέλαβε 
και ο Αναστάσης Δεσύλλας, 
Ταμίας του Συνδέσμου Ελλήνων 
Βιοτεχνών Παιδικών Παιχνιδιών 
& Αμαξών (ΣΕΒΠΠΑ) για την 
προσφορά του Συνδέσμου 
στην αγορά του παιχνιδιού. 
Ο ίδιος σημείωσε σχετικά: 
«Οι επιχειρήσεις του κλάδου 
οργανώθηκαν σε συλλογική 

μορφή το 1949 με την ίδρυση του Συνδέσμου μας. 
Μέλη του είναι επιχειρήσεις οι οποίες καλύπτουν 
σχεδόν το σύνολο της ελληνικής παραγωγής και 
εισαγωγής παιχνιδιών, βρεφικών, χριστουγεννιάτικων και 
αποκριάτικων ειδών. Το ευρύ φάσμα των δραστηριοτήτων 

του Συνδέσμου εξασφαλίζει στα μέλη του έγκυρη 
ενημέρωση και πληροφόρηση για εθνικά και διεθνή 
θέματα του κλάδου. Ο Σύνδεσμός μας, πάντα με ευθύνη 
και σεβασμό απέναντι στα παιδιά και τους γονείς τους, 
φροντίζει για τη διάθεση στην αγορά προϊόντων που 
πληρούν τις προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας, 
σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Έχει δε αγωνιστεί 
με κάθε τρόπο και μέσο, ορθώνοντας άποψη και λόγο για 
την ασφάλεια της ψυχικής και της σωματικής υγείας των 
παιδιών. Συνεργάζεται στενά με όλους τους αρμόδιους 
φορείς, όπως η Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, 
το Γενικό Χημείο του Κράτους κ.ά. Κορυφαία εκδήλωση 
του Συνδέσμου είναι η διοργάνωση της ετήσιας εμπορικής 
έκθεσης “Το Παιδί & Το Παιχνίδι”, η οποία αποτελεί θεσμό 
εδώ και 48 χρόνια. Με μεγάλη επιτυχία ενισχύονται 
κάθε χρόνο οι εποικοδομητικές συνεργασίες ανάμεσα 
στις εμπορικές επιχειρήσεις και τις παραγωγικές και 
εισαγωγικές μονάδες του κλάδου». 

«ΑΝΟΙΓΕΙ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ  
ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ» 

Το δικό της ξεχωριστό στίγμα 
στη βραδιά, με το μήνυμά 
της, άφησε η Ράνια Θρασκιά, 
Παιδαγωγός - Οικογενειακή 
Σύμβουλος Msc και εκ των 
Προέδρων της Κριτικής 
Επιτροπής. Συγκεκριμένα, 
ανέφερε τα εξής: «Τα Toys 
Awards 2022 διοργανώνονται 
φέτος, για 2η συνεχόμενη 

χρονιά, αποτελούν έναν θεσμό που υπογραμμίζει τη 
σημασία του παιχνιδιού ως προς το μεγάλωμα και την 
ανάπτυξη της ενσυναίσθησης των παιδιών και έχει ως 
άξονα και κινητήριο δύναμη το παιδί και τις ξεχωριστές 
ανάγκες του σε όλα τα επίπεδα. Η περσινή διοργάνωση, 
παρά την ιδιαιτερότητα της περιόδου και τα επιδημιολογικά 
δεδομένα της Covid-19 εποχής, ανέδειξε και επιβράβευσε 
προϊόντα και υπηρεσίες, που στηρίζονται σε καινοτόμες 
ιδέες και προωθούν τη δημιουργικότητα στον χώρο 
του παιχνιδιού. Ο θεσμός των Toys Awards “ανοίγει 
τον δρόμο” για τη διερεύνηση του μαγικού κόσμου του 
παιχνιδιού και την εξερεύνηση της παιδικής φαντασίας και 
πιστεύω ακράδαντα ότι μπορεί να βοηθήσει στην ανάδειξη 
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και την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου. Εύχομαι ολόψυχα 
να αποτελέσει πηγή έμπνευσης και καινοτόμων ιδεών για 
τις εταιρείες και τους οργανισμούς που ασχολούνται με το 
παιδικό παιχνίδι στη χώρα μας, ανοίγοντας τον δρόμο προς τη 
δημιουργία και την εξέλιξη με σκοπό ολοένα και περισσότερα 
παιδικά χαμόγελα». 

«ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ» 

«Άλλη μια χρονιά αυτού του 
εξαιρετικού θεσμού έφθασε στο 
τέλος της. Μαζί, για λίγο έστω 
διάστημα, συμμετείχαμε σε μια 
διαδικασία που μας έκανε να 
δούμε ξανά μέσα από τα παιδικά 
μάτια τον ρόλο και τη σημασία του 
παιχνιδιού. Μαζί προσεγγίσαμε το 
παιχνίδι ως ένα σημαντικότατο, 
όχι προϊόν, αλλά εργαλείο για την 

ανάπτυξη και την ψυχαγωγία του παιδιού», ανέφερε, από 
την πλευρά του, ο έτερος Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής 
των Toys Awards 2022, Δρ Ηλίας Βασιλείου, Γλωσσολόγος- 
Ειδικός Παιδαγωγός, PhD, MSc SEN, PgCert in Behaviour 
Management, University of Athens, Nottingham Trent 
University. «Στα Toys Awards είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι 
γιατί αντιμετωπίσαμε ακριβώς το παιχνίδι με τον “σεβασμό” 
που του αρμόζει. Μέσα από τον θεσμό, επιστήμονες και 
ειδικοί, επαγγελματίες και άνθρωποι με αγάπη για το παιδί 
ήρθαν σε επαφή με εταιρείες και δημιουργίες πρωτότυπες, 
όμορφες, φιλικές για τα παιδιά, ψυχαγωγικές, πολύχρωμες, 
ευφάνταστες, ευχάριστες, αλλά πάνω από όλα ανθρώπινες. 
Ο πήχης ανέβηκε ψηλά και φέτος και έστειλε το μήνυμα. 

Το παιχνίδι δεν είναι ένα οποιοδήποτε εμπορικό προϊόν, 
αντίθετα φέρει μια μεγάλη ευθύνη ποιότητας, καλλιέργειας 
και δημιουργίας. Όχι για εμάς, αλλά για το πολυτιμότερο 
«κομμάτι» μας. Εις το επανιδείν λοιπόν την επόμενη χρονιά, 
στα Toys Awards 2023 για να ξαναβρεθούμε, να τιμήσουμε 
νέα παιχνίδια και ιδέες και, φυσικά, και εμείς οι μεγάλοι να 
παίξουμε, έστω και για λίγο, ξανά σαν παιδιά».  

«ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΟΥΝ ΣΕ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ  
ΜΕ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» 

Τέλος, η Άννα Μαρία Παπίρη, 
Wellness Editor - Author, Co-
Founder Wellness Project, 
Boussias, στον χαιρετισμό της, 
ανέφερε: «Στον πυρήνα των 
νέων δεδομένων τα οποία θα 
διαμορφώσουν στο μέλλον την 
ανάπτυξη των παιχνιδιών βρίσκονται 
οι σύγχρονοι γονείς, οι οποίοι 
έχουν απαιτήσεις και επενδύουν 

κατά βάση σε παιχνίδια με οικολογικό χαρακτήρα με βιώσιμα 
υλικά τα οποία, πέρα από τη διασκέδαση, συμβάλλουν στις 
δεξιότητες των παιδιών, στη δημιουργία νέων παιχνιδιών,  
τα οποία θα σχετίζονται με χαρακτήρες από τηλεοπτικά 
shows και ταινίες, αλλά και στα παιχνίδια για ενήλικες.  
Ο όρος “kidult” ο οποίος είναι ιδιαίτερα ελκυστικός, 
απελευθερώνει τους ενήλικες που θέλουν να απολαμβάνουν 
τα παιχνίδια. Οι κατασκευαστές δημιουργούν ενδιαφέρουσες 
προτάσεις για αυτό το αγοραστικό κοινό με παιχνίδια για 
κάθε ηλικία, με τη δυνατότητα να αποκτήσουν υπόσταση στην 
επικοινωνία και τη διασκέδαση από τον ευρύτερο κύκλο της 
οικογένειας».  

Αναλυτικά ο πίνακας με τους νικητές, δηλώσεις και 
φωτογραφικό υλικό από της βραδιάς στο website των βραβείων 

www.toysawards.gr. 
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COMPANY OF THE YEAR - GIOCHI PREZIOSI HELLAS ΑΕ 

«ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΙ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ»

«Η βράβευση της Giochi Preziosi Hellas, για 2η συνεχόμενη χρονιά, ως “Toy Company of the 
Year”, μας τιμά ιδιαίτερα και μας γεμίζει χαρά. Όλη η ομάδα της Giochi Preziosi Hellas προσπάθησε 
και συνεχίζει να προσπαθεί, σκληρά, σε μια περίοδο γεμάτη προκλήσεις για τον κλάδο μας, ώστε 
να μπορεί να βρίσκει και να προσφέρει στους μικρούς μας καταναλωτές τα καλύτερα παιχνίδια, 
χωρίς να κάνει εκπτώσεις στις αξίες που ορίζει η αποστολή της, και να ανταποδίδει στο μέγιστο την 
εμπιστοσύνη που της δείχνουν όλα αυτά τα χρόνια. Τόσο αυτό το βραβείο, όσο και οι υπόλοιπες 
διακρίσεις στα φετινά Toys Awards, ανήκουν σε όλη την οικογένεια των καταπληκτικών ανθρώπων 

της Giochi Preziosi Hellas και μας δίνουν δύναμη να συνεχίσουμε να ψάχνουμε και να βρίσκουμε καινοτόμα, ασφαλή και 
διασκεδαστικά παιχνίδια για τους πιο απαιτητικούς καταναλωτές, τα παιδιά».

Γιώργος Παππάς, Marketing & Communications Director, Giochi Preziosi Hellas ΑΕ

BRAND OF THE YEAR - JANOD | ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ

«ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ, ΝΑ ΔΙΝΟΥΜΕ ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΑ ΣΕ ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ»

«Αγαπητή ομάδα των Toys Awards, σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα για τη βράβευση των προϊόντων 
ψυχαγωγίας που προσφέρουμε στο ελληνικό κοινό. Η βράβευση αυτή μας τιμά και μας δίνει 
ένα επιπλέον κίνητρο να προσφέρουμε στους Έλληνες παιχνίδια υψηλής ποιότητας και υψηλής 
ψυχαγωγικής αξίας, καθώς επιβεβαιώνονται οι επιλογές μας από μια επιτροπή ειδικών στον χώρο 
του παιχνιδιού. Στόχος μας είναι να δίνουμε ερεθίσματα σε μικρούς και μεγάλους, έτσι ώστε να 
παίζουν, να διασκεδάζουν, να αναπτύσσουν τις αισθήσεις και τις γνώσεις τους και να έρχονται πιο 
κοντά μέσα από τα παιχνίδια που επιλέγουμε».

Χάρης Ψυχογιός, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Εκδόσεις Ψυχογιός

PLATINUM - ENARXIS DYNAMIC MEDIA

«ΕΝΘΑΡΡΥΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ»

«Η διάκριση αυτή αποτελεί μία ιδιαίτερη επιβράβευση για την Enarxis Dynamic Media. Ως επίσημοι 
διανομείς της Green Toys και με πάνω από 8 χρόνια παρουσίας στον χώρο των παιχνιδιών, η αναγνώριση 
αυτή πιστοποιεί τον επαγγελματισμό και την αφοσίωση της εταιρείας μας στην αναζήτηση σύγχρονων 
και ποιοτικών προϊόντων. Τα Green Toys κατέχουν μία ξεχωριστή θέση στο portfolio μας. Οι πράσινες 
πρακτικές που ακολουθούν, σε κάθε στάδιο παραγωγής, αποδεικνύουν έμπρακτα ότι μπορεί κανείς να 
ενθαρρύνει την αγάπη για το περιβάλλον μέσα από το καθημερινό παιχνίδι!». 

Νάντια Κλεώπα, Marketing Manager, Enarxis Dynamic Media

PLATINUM - NETPLANET

«Η ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΜΑΣ ΑΝΤΑΜΕΙΦΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΤΡΟΠΟ»

«Αισθανόμαστε μεγάλη περηφάνια για το Platinum βραβείο που κατακτήσαμε στα Toys Awards 2022, και μας 
συγκινεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι η τεχνογνωσία και η εμπειρία των 21 ετών της NetPlanet ανταμείφθηκε με 
τον καλύτερο τρόπο. Θα θέλαμε να δώσουμε συγχαρητήρια και να ευχαριστήσουμε θερμά τους συνεργάτες 
μας, οι οποίοι επιμελήθηκαν την κατασκευή του ηλεκτρονικού καταστήματος www.thewonderroom.gr, το 
οποίο σήμερα αποτελεί μία διαδικτυακή πλατφόρμα που έχει επίκεντρο τις ανάγκες των παιδιών μέσα από το 
ένστικτο των γονέων τους. Νιώθουμε πραγματικά περήφανοι για την ομάδα μας, η οποία απέδειξε για ακόμη 
μία φορά ότι είναι σε θέση να απογειώσει την ποιότητα των υπηρεσιών μας, και γι’ αυτόν τον λόγο θα θέλαμε 

να τους αφιερώσουμε ολόψυχα αυτήν τη σημαντική διάκριση!».  

Βίβιαν Ηλιάδη, Managing Director, NetPlanet

Στην αναζήτηση και κατασκευή σύγχρονων και ποιοτικών προϊόντων, αλλά και στην ικανοποίηση  
των παιδικών αναγκών μέσα από το ένστικτο των γονέων εστίασαν οι νικητές των Platinum βραβείων,  

εκφράζοντας την υπερηφάνειά τους για τις ομάδες τους.

Κίνητρο για την προσφορά στο ελληνικό κοινό, και στο μέλλον, ακόμη περισσότερων παιχνιδιών ποιότητας 
χαρακτήρισαν τη βράβευσή τους οι νικητές των of the Year βραβείων. Η συγκυρία δε της τρέχουσας, πολύ 

απαιτητικής Covid-περιόδου, καθιστά τις διακρίσεις αυτές ακόμη πιο σημαντικές και ενθαρρυντικές. 
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Π. Κουμπλής, Παρουσιαστής της βραδιάς

Σύνδεσμος Ελλήνων Βιοτεχνών Παιδικών Παιχνιδιών & Αμαξών 

Για την Προσφορά στην Αγορά του Παιχνιδιού 
Α. Δεσύλλας, Ταμίας του Συνδέσμου

Η. Λιόκης, Διευθύνων Σύμβουλος, Το Παιχνίδι

Για την Προσφορά και τις Ποιοτικές Υπηρεσίες στο χώρο του 
Παιχνιδιού στη χώρα μας

BRAND OF THE YEAR, Janod - Εκδόσεις Ψυχογιός 
Χ. Ψυχογιός, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

COMPANY OF THE YEAR, Giochi Preziosi Hellas 
Φ. Καραγεώργη, General Manager 

PLATINUM, NetPlanet - The Wonder Room 
Σ. Θεοδωρακάτος, Art Director

PLATINUM, Enarxis Dynamic Medi, Green Toys 
Ν. Κλεώπα, Marketing Manager & Μ. Μανθόπουλος, Category 
Manager
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Πίνακας Νικητών

COMPANY OF THE YEAR 

Giochi Preziosi Hellas

BRAND OF THE YEAR 

Janod | Εκδόσεις Ψυχογιός

Toy Product

PLATINUM Enarxis Dynamic Media | Green Toys | Οχήματα Green Toys

Παιχνίδι/Playset για αγόρια

GOLD  Giochi Preziosi Hellas | Gormiti Σετ παιχνιδιού Iskador | Playset για αγόρια

SILVER Εκδόσεις Ψυχογιός | Smashers Ice Age | Παιχνίδι για αγόρια

BRONZE Giochi Preziosi Hellas | Goo Jit Zu Συλλογή Dino X-Ray | Παιχνίδι για αγόρια

Παιχνίδι/Playset για κορίτσια

GOLD Enarxis Dynamic Media | ΕPOCH | Red Roof Cosy Cottage & Red Roof Country Home | Playset για κορίτσια

SILVER Giochi Preziosi Hellas | Unique Eyes Κούκλα Total Look | Παιχνίδι για κορίτσια

BRONZE Εκδόσεις Ψυχογιός | Angel High | Παιχνίδι για κορίτσια

Παιχνίδι bebe

GOLD Εκδόσεις Ψυχογιός | Janod Τραπεζάκι Δραστηριοτήτων

SILVER Giochi Preziosi Hellas | Cocomelon Μουσικός Τζέι Τζέι

Παιχνίδι για 3-4 ετών

GOLD Enarxis Dynamic Media | Green Toys | Οχήματα Green Toys

SILVER Εκδόσεις Ψυχογιός | Cubimag Junior

BRONZE Giochi Preziosi Hellas | Nenuco Κούκλα Μωρό "Ώρα για Φαγητό"

Παιχνίδι για 5-7 ετών

GOLD Enarxis Dynamic Media | EPOCH | Μικρόκοσμος Sylvanian Families

SILVER Εκδόσεις Ψυχογιός | Monster Dentist 

BRONZE Giochi Preziosi Hellas | Gormiti Σετ παιχνιδιού Iskador

Παιχνίδι για 7-11 ετών

GOLD Desyllas Games | Ξεφτέρια: Αξιοθέατα

SILVER Εκδόσεις Ψυχογιός | Ψαράδες Εν Δράσει

BRONZE Giochi Preziosi Hellas | Spirograph Σετ δημιουργικής απασχόλησης

Ξύλινο παιχνίδι

GOLD Curve Lab | Perfect Arc - Ξύλινη σανίδα ισορροπίας

SILVER Εκδόσεις Ψυχογιός | Μεγάλος Κύβος Δραστηριοτήτων με Σπιράλ

SILVER Α. & Γ. ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ | Ξύλινο Περιστρεφόμενο Δέντρο Δραστηριοτήτων της Tooky Toy

BRONZE Giochi Preziosi Hellas | Το ξύλινο σπίτι της Πέππα

Λούτρινο παιχνίδι

GOLD Giochi Preziosi Hellas | Trudi Puppets

SILVER Giochi Preziosi Hellas | Ήρωες του Αρκά Λούτρινα

Παιχνίδι με ζώα

GOLD Giochi Preziosi Hellas | Emotion Pets Σετ Κτηνιάτρου 

SILVER Giochi Preziosi Hellas | Little Live Pets Ηλεκτρονικά Ζωάκια

BRONZE Εκδόσεις Ψυχογιός | T-Rex Βρυχώμενος Πράσινος Deluxe II

Τηλεκατευθυνόμενο Παιχνίδι/Μηχανοκίνητο Παιχνίδι/Ρομπότ

GOLD Α. & Γ. ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ | KidzRobotix – Κατασκεύασε τα καλύτερα Ρομπότ! | Παιχνίδι ρομπότ

SILVER Giochi Preziosi Hellas | Squeakee Ηλεκτρονικό Διαδραστικό "Μπαλονο-Σκυλάκι" |  Μηχανοκίνητο παιχνίδι

BRONZE Mg Toys | Winfun Πολύχρωμο Κουταβάκι – Τηλεκατευθυνόμενο | Τηλεκατευθυνόμενο παιχνίδι

Παιχνίδι εξωτερικού χώρου

GOLD Giochi Preziosi Hellas | Feber Οικολογικό Σπίτι

SILVER Lazarid - Αν. Λαζαρίδης Και Σια ΕΕ | Super Swing Multi-Use Lazarid - Παιδική Κούνια Εξωτερικού Χώρου

Παιχνίδι με όπλα - μάχης

GOLD Giochi Preziosi Hellas | ProjeX

Παιχνίδι με οχήματα

GOLD Enarxis Dynamic Media | Green Toys | Οχήματα Green Toys

SILVER Giochi Preziosi Hellas | Cocomelon Μουσικό Σχολικό Λεωφορείο

BRONZE Giochi Preziosi Hellas | Amicicci Φιλαράκια Αυτοκίνητο
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Εκπαιδευτικό παιχνίδι

GOLD Τσιρώνης Α.Ε. | Ελληνικό Ξύλινο Αλφάβητο "Παίζω με τα Γράμματα" 

GOLD Giochi Preziosi Hellas | Παραμύθια Αλλιώς

SILVER Curve Lab | Perfect Arc - Ξύλινη σανίδα ισορροπίας

BRONZE Α. & Γ. ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ | BrainBox: Παίζουμε • Ανακαλύπτουμε • Εξελισσόμαστε!

Παιχνίδι με τουβλάκια 

GOLD Τσιρώνης Α.Ε. | Artiles Σύνθεση Εικόνων & Σχημάτων με Ξύλινα Τουβλάκια

SILVER Lazarid - Αν. Λαζαρίδης Και Σια ΕΕ | Super Bloks–πλαστικά τουβλάκια κατασκευών

Παιχνίδι δημιουργικής απασχόλησης

GOLD Desyllas Games | Hey Clay Dinos

SILVER Curve Lab | Ξύλινο Ουράνιο Τόξο

BRONZE Giochi Preziosi Hellas | Crayola Mini Kids Χαλάκι Ζωγραφικής

Παιχνίδι χαρτοκολλητικής

GOLD My Greek Games | The Paper Greektures - Hand Puppets

Παιχνίδια με εργαλεία/είδη σπιτιού 

GOLD Εκδόσεις Ψυχογιός | Μεγάλη Κουζίνα Reverso | Παιχνίδι με είδη σπιτιού – κουζινικά

SILVER Εκδόσεις Ψυχογιός | Brico'Kids Τρόλεϊ Πάγκος Εργασίας |  Παιχνίδι με εργαλεία

Παιχνίδι με κούκλες/μωρά

GOLD Giochi Preziosi Hellas | Νenuco Κούκλα Μωρό "Ώρα για Φαγητό" | Παιχνίδι με μωρά 

SILVER Giochi Preziosi Hellas | Κούκλα Miraculous Ladybug | Παιχνίδι με κούκλες 

Παιχνίδι με καλλιτεχνική δραστηριότητα/μουσική 

GOLD Εκδόσεις Ψυχογιός | Janod Ηλεκτρονικό Πιάνο | Παιχνίδι μουσικής

SILVER Α. & Γ. ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ | Ξύλινο Σετ Μουσικών Οργάνων της Tooky Toy | Παιχνίδι μουσικής

BRONZE Giochi Preziosi Hellas | Spirograph Σετ δημιουργικής απασχόλησης | Παιχνίδι με καλλιτεχνικές δραστηριότητες

Παιχνίδι επιστήμης

GOLD Α. & Γ. ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ | 4M Green Science – Οικολογική Επιστήμη & Διασκέδαση!

Παιχνίδι ισορροπίας 

GOLD Curve Lab | Perfect Arc - Ξύλινη σανίδα ισορροπίας

Επιτραπέζιο/Παιχνίδια με Αθλήματα

GOLD Giochi Preziosi Hellas | Παραμύθια Αλλιώς | Επιτραπέζιο παιχνίδι

GOLD Α. & Γ. ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ | BrainBox: Παίζουμε • Ανακαλύπτουμε • Εξελισσόμαστε! | Επιτραπέζιο παιχνίδι

SILVER Τσιρώνης Α.Ε. | Επιτραπέζιο Παιχνίδι με Σβούρες – Πλανήτες «Ταξίδι στο Ηλιακό μας Σύστημα» | Επιτραπέζιο παιχνίδι 

SILVER Giochi Preziosi Hellas | Subbuteo | Παιχνίδι με αθλήματα

BRONZE My Greek Games | 1821: Ταξίδι προς την Ελευθερία | Επιτραπέζιο παιχνίδι

Παιχνίδι παζλ

GOLD Α. & Γ. ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ | 50/50Games Παζλ: Ένα εκπαιδευτικό μέσο για την ενίσχυση των δεξιοτήτων και όχι μόνο!

SILVER My Greek Games | The Poet - Puzzle 500

BRONZE Εκδόσεις Ψυχογιός | Janod Μαγνητικό Βιβλίο - Πριγκίπισσες

Παιχνίδι ρόλων/ηρώων/παραλλαγή κλασσικού παιχνιδιού

GOLD Εκδόσεις Ψυχογιός | Janod Τσαντάκι Γιατρού | Παιχνίδι ρόλων

SILVER Α. & Γ. ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ | Battle Cubes: Ένα παιχνίδι στρατηγικής για δυνατούς παίκτες! |  Παιχνίδι παραλλαγής κλασι-
κού παιχνιδιού

BRONZE Giochi Preziosi Hellas | Cocomelon Μουσικό Τσαντάκι Γιατρού | Παιχνίδι ρόλων

Ποδήλατο/πατίνι/κράνος 

GOLD Scoot and Ride | Highwaykick 2 Lifestyle - Ένα κομψό και παιχνιδιάρικο πατίνι | Πατίνι

SILVER Scoot and Ride | Ανακλαστικό κράνος Scoot and Ride | Κράνος για ασφαλές παιγνίδι

SILVER Εκδόσεις Ψυχογιός | Μεταλλικό Vintage Ποδήλατο | Ποδήλατο

BRONZE Scoot and Ride | Highwaykick 1 - Ένα πρωτοπόρο πατίνι | Πατίνι

Συλλεκτικό παιχνίδι

GOLD Α. & Γ. ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ | Μπίλιες & Βόλοι: Ένα κλασικό & διαχρονικό παιχνίδι

SILVER Εκδόσεις Ψυχογιός | Ooshies Harry Potter

BRONZE Giochi Preziosi Hellas | Goo Jit Ζu Συλλογή Jurassic-Marvel-Sonic-Buzz Lightgear

Toy Services

PLATINUM NetPlanet - The Wonder Room 

Hλεκτρονικό κατάστημα παιχνιδιών

GOLD NetPlanet - The Wonder Room

SILVER Toys-shop.gr | www.toys-shop.gr

www.toysawards.gr


