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Czym jest Namileo?
Namileo.com to zupełnie innowacyjna platforma sprzedażowa, 
oferująca oryginalne zabawki dla dzieci, które rozbudzają w nich 
pasję i zamiłowanie do konkretnych zawodów. Dzięki naszym  
produktom zarówno mali chłopcy, jak i dziewczynki, mogą w sposób 
bezpieczny, kreatywny i wyjątkowy poznawać otaczający ich świat.

 

Ponadto przejrzysty oraz intuicyjny podział zabawek pod kątem 
różnych zawodów sprawia, że dziecko może jeszcze szybciej  
rozwijać konkretne umiejętności i zdolności poznawcze – w tym  
kreatywność, pamięć i skupienie. Zapewniamy wyłącznie produkty  
wysokiej jakości, które posiadają wymagane prawem certyfikaty  
bezpieczeństwa. Dzięki temu zabawki z naszej oferty doskonale  
sprawdzą się we wszelkiego rodzaju placówkach oświatowych,  
takich jak żłobki, przedszkola czy też niezależne ośrodki wychowawcze.



Bezpieczeństwo oferowanych przez nas zabawek stawiamy ponad wszelkie priorytety. Takie działanie sprawia, że wszystkie produkty 
dostępne w sprzedaży, posiadają ważne certyfikaty bezpieczeństwa oraz stosowne i wyraźne oznaczenia, co do preferowanego 
wieku dziecka.

Oferujemy wyselekcjonowaną grupę zabawek dla żłobków, które zostały zaprojektowane specjalnie dla najmłodszych dzieci oraz 
niemowląt. Produkty te kładą silny nacisk na rozwój podstawowych umiejętności poznawczych, takich jak poprawa zręczności, 
zapoznanie z kolorami czy też wyostrzenie słuchu. Ponadto dzięki specjalnie dobranym zabawkom, dzieci mogą już od najmłodszych lat 
poznawać różne aspekty życia zawodowego.

Zabawki dla żłobków

CLASSIC WORLD DREWNIANY 
WÓZEK (CHODZIK) DLA LALKI

FISHER PRICE ZABAWKA 
EDUKACYJNA WESOŁY APARAT

CLASSIC WORLD CYMBAŁKI 
(DREWNIANY KSYLOFON)  

12 TONÓW

FISHER PRICE ZABAWKA 
EDUKACYJNA - OGRÓDEK

http://namileo.com/fisher-price-zabawka-edukacyjna-wesoly-aparat-fotograficzny-dla-dzieci.html


Przedszkola to miejsca częstego kontaktu dzieci ze swoimi rówieśnikami oraz gier i zabaw zespołowych. Między innymi do takich miejsc 
kierujemy swoją ofertę sprzedażową, która obejmuje oryginalne zabawki, o wysokim wskaźniku bezpieczeństwa. Dzięki nim maluszki 
sprawnie rozwijają kluczowe dla nich umiejętności, jednocześnie integrując się z innymi dziećmi.

Okres przedszkolny to również czas rozbudzania w dzieciach pasji do konkretnych zawodów. Zabawki, które oferujemy, mogą w sposób 
bezpieczny i kreatywny zachęcać do poznawania świata właśnie z tej perspektywy.

Zabawki dla przedszkoli

KLEIN KUCHNIA BOSCH VISION BRUDER WYWROTKA MAN 
(MODEL 1:16)

LEGO DUPLO PUDEŁKO  
Z KLOCKAMI

SMOBY CENTRUM OPIEKI 
BABY CARE ZABAWA  

W LEKARZA



Właściwy rozwój podstawowych umiejętności i funkcji poznawczych u dzieci, wymaga kontaktu z odpowiednimi zabawkami, które  
jednocześnie bawią i uczą. Właśnie takimi cechami dysponują zabawki edukacyjne, które wypełniają sporą część naszej bogatej oferty  
sprzedażowej.

Tego typu produkty kładą szczególny nacisk na pobudzanie w dziecku kreatywności, dokładności i zapamiętywaniu. Ponadto dzieci, które 
mają do czynienia ze specjalistycznymi  zabawkami, mogą jednocześnie odkrywać świat, patrząc przez pryzmat konkretnych zainteresowań 
i zamiłowania do wybranego zawodu. Właśnie takie rozwiązania oferujemy w naszym sklepie Namileo.com.

Zabawki edukacyjne

PHOTON INTERAKTYWNY  
ROBOT EDUKACYJNY

CLASSIC WORLD WIELOZADA-
NIOWA RAKIETA EDUKACYJNA

RAVENSBURGER ZESTAW 
STARTOWY GRAVITRAX

CLEMENTONI MÓWIĄCY  
ROBOT EDUKACYJNY SUPER DOC



Zapraszamy 
do kontaktu
Jeżeli cenią sobie Państwo produkty w pełni bezpieczne  
i dopasowane do konkretnego przedziału wiekowego dziecka  
– zapraszamy do kontaktu z nami. Omówimy szczegółowe  
warunki możliwej współpracy, a także zaproponujemy  
indywidualne rozwiązania sprzedażowe, dopasowane do  
Państwa kluczowych potrzeb.

+48 730 130 270

bok@namileo.com
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