
underBARA BARNmässan den 21-23 oktober 2022 på Stockholmsmässan.  
För biljetter och information, gå till underbarabarn.se

JOLLEIN
Massor med härliga  
nyheter från Jollein 
och mängder med 
fina mässerbjudan-
den på hela  
sortimentet. Här 
hittar du åkpåsar,  
filtar GOTS, badrockar,  

badcepar, gosedjur, spel- 
dosor, babylek, silikon-  

tallrikar, -skålar, -muggar.  
-skedar m.m. 06:09

REIREI
 Handplockar världsledande och innovativa varumärken med 
säker design och hög kvalitet till den nordiska marknaden 
sedan 2011. Våra varumärken: AeroSleep, AeroMoov, Baby 
Tula, BuggyLOVE, Elvie, Ergobaby, Owlet, Ubbi, UPPAbaby, 
WaterWipes och Zazu. Produkterna finns på reirei.se och hos 
återförsäljare i hela Norden. Mässerbjudande: 20% på hela  
reirei.se gäller tom 30 oktober Kod: EXPO2022. 02:03

underBARA BARNBOXEN
GOODIEBAG från underBARA BARNboxen! Teckna en 
ÅRSprenumeration på underBARA BARNboxen i vår monter 
och få en Goodiebag värde upp till 500 kr. 05:08

FRIENDY
Barn som kan sätta ord på 
känslor mår och fungerar bättre. 
Känslodockan FRIENDY gördet 
både lätt och roligt att prata känslor 
med barn. Besök vår monter för 
tips och inspiration, böcker, dockor 
och annat kul! 06:17

PLUSPLUS
Möt oss på underBARA BARN! 20% 
rabatt i hela montern. Kom och testa 
på att bygga med Plus Plus och tävla 
omfina priser. Med Plus-Plus öppnas 
nya möjligheter upp när barnet utforskar 
byggandet och leken. Byggklossarna 
stimulerar barns lärande, fantasi, 
kreativitet och finmotorik. 
Plus-Plus är designat och 
producerat i Danmark. 
04:15

Shopping

Du får en
goodiebag vid 

tecknande av en 
ÅRSprenumeration!
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VIKING TOYS
Viking Toys tillverkar säkra 
och giftfria leksaker för barn i 
åldern 1-5 år som tål att lekas 
med i generationer. Alla våra 
leksaker är svenskdesignade 
och 100% diskmaskinsäkra. 
Tävla i vår monter för att vinna 
en Cute Rider, värde 649 kr. 
04:08
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OPAL FÖRLAG
Att läsa tillsammans är både mysigt och utvecklande. 
Genom att ge barn tillgång till språk växer fantasi, ordförråd 
ochförmåga att prata om känslor. Välkomna till Berghs och 
Bokförlaget Opals monter och ladda med läsglädje, pyssel 
och umgänge. 07:10

HUMLAN DJOJJ
Träffa Djojj på 
Underbara Barn! 
De första som 
hälsar på i Djojjs 
monter får en 
överraskning ... 
07:05

FUNNYS ÄVENTYR
Funnys Äventyr är mer än ett kulturhus för barn, det är en värld full av sagor 

i Malmö. En plats där fantasin väcks närsagorna kommer till liv. Här kan du 
träffa våra karaktärer Funny & Humlan Djojj, Pettson & Findus Halvdan 

& Meia och Mumintrollet, ta en åktur i den interaktiva sagokarusellen och 
titta på spännande föreställningar i teaterladan! När du behöver en paus kan 

du varva ner och läsa en bok i vårt läslusthus. På Funnys Äventyr får du en 
härlig kombination av underhållning genom att läsa, lära och leka. 07:05

UNICEF
Du är viktigare än 
någonsin. Sedan år 2000 
har barnadödligheten i världen halverats. Men 
fortfarande dör 13 700 barn under fem år varje dag 
– de flesta av orsaker som hade kunnat förhindras. 
UNICEF ser varje år till att miljoner barn får sjukvård, 
rent vatten och tillräckligt med näring. Hjälp oss rädda 
barns liv – bli Världsförälder idag. 06:12

Tips till  
tomten!
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Sedan år 2000 har barnadödligheten i världen halverats. 
Men fortfarande dör 13 700 barn under fem år varje  

dag – de flesta av orsaker som hade kunnat förhindras.  
UNICEF ser varje år till att miljoner barn får sjukvård,  

rent vatten och tillräckligt med näring. Hjälp oss rädda  
barns liv – bli Världsförälder idag. 

Scanna QR-koden eller gå in på  
unicef.se för att bli Världsförälder!




