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Vänner i 
vardagen!

Shopping

FLOORFRED
Välkommen in i FloorFreds monter! 
Som småbarnsförälder spenderar man en hel del 
tid på golvet. Kom förbi och provsitt, ta del av 
erbjudanden och tävla! 05:07

PÅ HOJ
Påhoj är den nya cykelsitsen 
som förvandlas till en 
barnvagn på en sekund! 
Kom gärna och besök oss 
på mässan, såska du få se på 
genial svensk innovation av 
en annan förälder!  
• Ger flexibilitet i vardagen  
• Cykelsits och barnvagn i ett • Låt ditt barn följa med dig 
på cykeln och skapa sunda vanor tidigt! 04:12

2BABY
Hos 2B Baby erbjuda 
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

PARENTLY
Kom till oss på mässan för att prata enklare 
föräldraskap. Vi har en fantastik tävling i montern 
och delar även ut 3 friamånader av vår tjänst till dem 
20 första som besöker oss. Tillsammans med oss 
på mässan kommer TinySeats att befinna sig och 
vi kommer även visa upp en spännande nyhet från 
Bugaboo. 07:08

BABYBREZZA
Besök Baby Brezza montern och 
upptäck varför föräldrar väljer 
Baby Brezza för att förenkla 
vardagen. Exklusivarabatter 
och överraskningar för alla 
mässbesökare!  
Tävla nu: klicka vidare och 
missa inte chansen att vinna 
en av årets storsäljare,  
värde 2995 kr! Trött på allt 
blanda ersättning eller välling? 
Med Baby Brezza gör du det 
automatiskt. 02:11

SOROBIUS
Möt systrarna bakom 
SORORIBUS vid montern och 
upplev L-Shield. 05:13
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Har du utmaningar i ditt föräldraskap 
som du vill bolla med en erfaren coach? 
Ta chansen på underBARA BARN och 
träffa en av våra två föräldracoacher 
i montern hos FRIENDY & Co. 
Under 15 minuter får du professionell 
coachning utifrån ditt dilemma eller din 
frågeställning. 
    Vi coachar främst inom områden som 
handlar om hur du kan möta och stötta 
ditt barns känsloutbrott, ta hand om 
egna känslor eller hur du skapar mer lugn 
och mindre stress i familjen. 06:17

Unikt tillfälle!  
– föräldracoachning på mässan

VÅRA COACHER:
Maria-Pia Gottberg, föreläsare, 
författare, certifierad  coach och 
Mental tränare med närmare 20 
års erfarenhet av att stötta vuxna i 
mötet med barn, stresshantering, 

relationer och kommunikation. Grundare till 
konceptet känslodockan FRIENDY.
 

Paulina Gunnardo, 
beteendevetare utbildad på 
masterprogrammet i psykologi, i 
familjebehandling med KBT och i 
Motiverande samtal (MI). Paulina 

är expert i podden Barnet går och konsult på 
FRIENDY & Co.

Ta chansen och boka en tid den dag du besöker mässan,  
maila info@friendy.se för tidsbokning. Förs till kvarn! Vilken fantastisk  

möjlighet att få ny inspiration och redskap med hem.




