A feira infantil mais descolada de São Paulo em edição especial
“DIA DAS CRIANÇAS”

A feira pioneira e mais descolada do mercado infantil de São Paulo, vem em outubro com uma
edição super especial de DIA DAS CRIANÇAS.
Com muitas marcas novas de produtos autorais e cheios de estilo, a feira leva para os Jardins
opções divertidas, modernas e funcionais para crianças de todas as idades.
Nessa edição, o destaque são as marcas de brinquedos e presentes para os pequenos. A
curadoria da feira, como sempre, focou em marcas inovadoras e com produtos criativos que
estimulem a imaginação e o desenvolvimento infantil. Além disso, ainda terão roupinhas
descoladas, design infantil, calçados confortáveis e estilosos e muitas outras novidades.
A próxima edição é a 29ª da feira e acontecerá nos dias 10, 11 e 12 de Outubro em São Paulo
e promete um mix de novidades imperdível para mamães, bebês e crianças de até 12 anos.
Com entrada gratuita a Baby Bum, traz mais de 100 expositores de diversos segmentos:
puericultura, maternidade, acessórios, brinquedos, decoração, enxoval, joias, fantasia e festa e
acontece no Centro de Convenções Rebouças, em espaço completamente plano para dar
conforto aos visitantes, permitindo facilidade para transitar com carrinhos de bebês. A venda é
direta ao consumidor, que compra, paga e leva tudo na hora, direto de cada estande.
Por ser um evento voltado para o público materno e familiar, a Baby Bum se preocupa com
todos os detalhes para atender de forma adequada e carinhosa todos os seus visitantes, por
isso oferece equipe para ajudar as mães com bebê conforto, carrinhos de bebê, etc.,

disponibiliza carrinhos de compras, tem espaço de amamentação e fraldário em sala
reservada e ainda conta com um espaço da renomada “Cadê Bebê”, com monitores dedicados
inteiramente às crianças, oferecendo diversas oficinas, como: leitura, artes para bebês,
musicalização, entre outras (serviço cobrado à parte).
Confira alguns dos destaques da 29º edição da Baby Bum:
Agua com Sal
A Água com Sal foi idealizada para a família mais importante do mundo: a sua. Desde 2016, a
marca veste de forma única crianças de 6 meses a 10 anos com peças cheias de personalidade,
conforto e, principalmente, segurança: todos os nossos produtos têm proteção solar 50+,
resistência ao cloro e são 100% forradas - ufa, não entra areia! Ah, e pensando em praticidade
para os pais, as peças até o tamanho 2 vêm com botões na parte debaixo para facilitar a troca
de fraldas. E como valorizamos os laços afetivos criados na infância, os pais (e os pets, avós,
amigos...) não poderiam ficar de fora. Nossa linha Family veste todo mundo - do tamanho P ao
GG. Ideal para quem adora o estilo “tal pais, tal filhos”.
Panôli
A Panôlli é um atelier de roupas e acessórios infantis, que veste de 2 à 12 anos, buscando
desenvolver peças exclusivas, de qualidade, mas que ao mesmo tempo, sejam lúdicas,
coloridas, alegres e divertidas, como a infância deve ser! Tudo feito artesanalmente, em
pequenas quantidades, com muito carinho e muita, muita imaginação!
Bonnevie
O carrinho Bonnevie tem o nome muito conhecido como " wagon" fora do país. O design vem
dos EUA, hoje em dia é utilizado por muitas famílias em todo mundo.
Há espaço suficiente para colocar uma criança e grande e suas compras. Ele é compacto e
dobrável, cabe qualquer lugar. Pode tornar sua viagem mais conveniente, a partir do momento
em que você sai de casa, você não precisa carregar nenhum peso. E suas crianças sentem
conforto e vão aproveitar muito nos passeios e viagens.
Design de fácil utilização, e atende a todos os aspectos para suas necessidades e segurança das
crianças, nossos produtos são certificados TÜV. Todos os testes de segurança são realizados
antes de sair da fábrica.

DESCONTOS
Especialmente nesta edição de Dia das Crianças, muitas marcas estarão com descontos de até
60% para quem comprar na feira.

Serviço
Baby Bum Feira Infantil
Data: De 10 a 12 de Outubro
Local: Centro de Convenções Rebouças - Av. Rebouças, 600
Horário: das 10h00 às 20h00 todos os dias
Entrada: Gratuita
Comodidades: Espaço para amamentação e fraldário em sala reservada.
Self Parking : R$15,00 a primeira hora e $5,00 as seguintes.
Telefone para informações: (11) 99151-3176
http://www.babybum.com.br
Mais informações com Graziella Soubhia - (11) 99151-3176 / graziella@babybum.com.br

