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ENAGO
Klimatsmart gröt och välling 
baserad på svensk havre hittar 
du hos Enago vars produkter 
görs i Skåne medingredienser 
från svenska bönder. 04:02

GREEN PLANET AUSTRONAUTS
Vi, Green Planet Astronauts, är ett nytt varumärke med fokus på 
planetvänlig barnmat. Kom till vår monter och tachansen att vinna 
en årsförbrukning av ekologiska havresnacks. I vår monter finns även 
en chans att träffa Astro Nautsson och en rolig överraskning för 
barnen! 02:12

2B BABY
Hos 2B Baby erbjuds blöjhinken 
Diaper Nanny till mässpris tillsammans 
med flera andra produkter såsom 
Babblarna Potta med spolljud. Kom 
och provtryck! Du finner även 
pottor från Bamse och Greta Gris 
samt nappflaskor med 

Babblarna. Välkommen! 05:19

NUK
NUK började tillverka 

ortodontiska nappar redan 
för 60 år sedan, och den 

ikoniska formen på sugdelen är 
framtagenav tandläkare. Idag har 

NUK ett brett sortiment av produkter 
för barn 0-3 år, till större delen 

producerat i Tyskland. 03:07
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Shopping
Ta del av unika mässerbjudanden, först till kvarn! 

Välkommen till 
bords!
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SEMPER
Börjar det att kurra i den lilla 
magen? Kom förbi oss på 
Semper så bjuder vi på ett 
mumsigt ekologiskt mellanmål 
ihöstiga smaker som nypon 
och lingon. Vi delar ut 1 000 st 
varje dag på mässan. 04:03

CASTUS
Välkommen till vår monter! Under 
mässdagarna kommer du kunna ta 
del av generösa erbjudanden och 
roliga tävlingar. 03:02

1 000 st 
mellanmål 

delas ut varje 
dag!

MINIWARE
Vi värdesätter hållbarhet och  transparens i de 
ingredienser våra produkter innehåller. Den 
moderna stilen och fridfullafärgpaletten visar 
upp maten och ett sätt att äta på; en upplevelse 
som överskrider kulturer och geografi. 06:02

GROGRO 
Malin Bruset, näringsterapeut, tvåbarnsmamma 

och entreprenör, startade GroGro med en mission att erbjuda 
färdig barnmat av högsta kvalitet. Kom till vår monter för en 

fantastisk smakupplevelse för stora och små, utlottning avkyl-
väskor fulla av produkter, erbjudande samt rådgivning kring 

ditt barn och ätande från Malin Bruset själv. 05:09

EASY DRINK
Easy Drinks nappflaska är 
den senaste innovationen 
i babyvärlden. En unik 
nappflaska med en allt i ett 
lösning som underlättar den
  stressiga vardagen. Med 
vår snygga termosväska hålls 
vattnet varmt längre och den är 
smidig att bära med sig. 03:11
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