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    -  Pokračuje naše spolupráce s časopisem Svět hraček, kde pro Vás pravidelně
zveřejňujeme aktuální informace z oboru hraček. Časopis vychází 4x ročně, plus veletržní
speciál pro Spielwarenmesse v Norimberku. Pokud Vám není pravidelně doručován, sdělte nám
to mailem nebo telefonicky, abychom mohli zjednat nápravu. Členové sdružení také mají slevu,
v případě, že v tomto časopisu inzerují.

  
    -  Provozujeme informační portál sdružení: www.sdruzenihracky.cz  , kde Vám rádi
uveřejníme informace o akcích, které Vaše firmy požádají.

  
    -   Letos organizujeme již 20. jubilejní ročník ocenění Správná hračka. Upozorňujeme, že
letos byl posunut termín přihlášek již na 27.března 2013. K této změně jsme přistoupili
proto, aby byl dostatek času na otestování hraček dětmi ve fakultní mateřské škole. Podrobnosti
a formulář pro přihlášení najdete na našich webových stránkách. Vyhlášení oceněných hraček
bude tradičně na podzimním veletrhu FOR TOYS 10. října v Praze Letňanech

  
    -  Opět jsme uzavřeli dohody o spolupráci s veletržními agenturami  ABF pořadatelem
jarního veletrhu For Kids a podzimních For Toys, For Babies, For Games v Praze Letňanech a
s Ostravskými veletrhy. Vystavující členové sdružení získávají na těchto akcích slevu na
pronájmu výstavní plochy. Podobnou dohodu máme i se společností Incheba, která pořádá
letos, místo veletrhu ITEA, v Praze Holešovicích veletrh Dětská planeta. Pokud se hlásíte na
tyto veletrhy jako vystavovatel, uveďte pro získání slevy do přihlášky, že jste členem SHH.

  
    -  Spolupracujeme s Umělecko-průmyslovým muzeem v Kamenici nad Lipou při organizaci
pravidelné akce Hračkobraní, zámek plný hraček. Letos se bude konat v termínu od 10. do 14.
Července. Výrobci mají možnost prodávat výrobky z tradičních materiálů a předvádět v hernách
pracovní postupy. Podrobnosti jsou na www.hrackobrani.cz

  
    -  Spolupracujeme s Česko německou obchodní a průmyslovou komorou, při organizaci
zájezdu na veletrh Spielwarenmesse v Norimberku.

  
    -  Uzavřeli jsme smlouvu se společností Seznam.cz, kde jsou v sekci firmy.cz zveřejněny
kontakty na naše sdružení a všechny naše členy.

  
    -  Naše sdružení se spolu se třemi dalšími zahraničními svazy výrobců hraček zapojilo do
projektu ISIP, který má za cíl posílit konkurenceschopnost evropských výrobců hraček
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podpořením jejich inovačních aktivit. V současné době probíhá sběr informací o schopnostech
našich výrobců inovovat výrobky, výrobní postupy a obchodní a 

 marketingové  strategie. V této souvislosti oslovujeme všechny české výrobce a zjišťujeme
pomocí dotazníků míru znalostí a schopností v oblasti inovací. V závěru projektu dojde k
uspořádání vzdělávacích akcí a distribuci odborných materiálů na toto téma.

  
    -  Spolupracuje s časopisem Rádce ředitelky mateřské školy, kde zveřejňujeme informace o
naši činnosti a o nabídce výrobků našich členů vhodných pro mateřské školy.

  
    -  Navázali jsme spolupráci s novým internetovým portálem, www.ceska-hracka.cz , který
má za cíl informovat spotřebitele o českých hračkách a usnadnit jim orientaci na trhu.

  
    -  Připravujeme na podzim další seminář na téma novinky v oblasti bezpečnosti hraček a
jejich testování

  
    -   Spolupracujeme s evropskou asociací Toy Industry of Europe, (TIE), sdružující 9
evropských asociací výrobců a obchodníků s hračkami. V současné době dochází k dalšímu
zpřísňování evropské legislativy v oblasti bezpečnosti hraček, kde je navrhováno drastické
snižování limitů některých chemických látek v materiálech pro výrobu hraček. Snažíme se o to,
aby byla zajištěna maximální ochrana dětí a současně bylo vůbec možně technologicky dané
limity dodržet. Usilujeme o to, aby se evropské instituce zaměřily více na ochranu evropského
trhu před asijskými dovozci vyrábějícími v podmínkách nesrovnatelných s evropskými
standardy. (Nejsme však řádnými členy této mezinárodní asociace, výše členského příspěvku
přesahuje možnosti našeho rozpočtu.)

  
    -  Ve čtyřech uplynulých letech se podařilo získat z programu OPPI, prostřednictvím HK ČR
příspěvek na společnou účast 40 českých firem na veletrhu Spielwarenmesse  v Norimberku.
Tento program byl v roce 2012 ukončen a nyní vedeme jednání pro získání další podpory pro
vystavovatele od roku 2014.   

 2 / 2

http://www.ceska-hracka.cz

