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Firma Gro jest wiodącą marką w branży 
akcesoriów do spania w Wielkiej Brytanii i 
Australii.

Nasze produkty dostępne są na całej kuli ziemskiej 
u największych i najbardziej prestiżowych 
sprzedawców detalicznych. Z każdą chwilą 
zyskujemy na całym świecie coraz więcej nowych 
klientów a nasze produkty są obiektem pożądania 
rodzin ze wszystkich środowisk.

Naszym celem jest aby każda rodzina układająca 
dziecko do snu stosowała produkty firmy Gro.

Twórca najlepszych 
rozwiązań w zakresie 
produktów dla 
niemowląt i małych 
dzieci, uznany w 
branży i wielokrotnie 
nagradzany.
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Wierzymy, że sen jest źródłem energii i 
daje rodzicom oraz dzieciom siłę niezbędną 
by sprostać nowym wyzwaniom. Jesteśmy 
również przekonani, że jedynie artykuły marki 
Gro dają rodzicom spokój ducha i pewność, że 
sen będzie łatwy i lepszy.

Nasza linia produktów do spania przeznaczona 
dla dzieci od momentu narodzin do 5 lat 
wychodzi naprzeciw różnorodnym potrzebom 
konsumentów, lecz jeden punkt jest wspólny: 
wszystkie stworzyliśmy w trosce o lepszy i 
bezpieczniejszy sen.

Lider na swoim rynku, laureat wielu nagród. 
Wszystkie produkty marki Gro są wyjątkowe i 
wykonane z najwyższej jakości materiałów.

Kreowanie marki
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wyroby tekstylne: wyroby elektroniczne:



Nakładka na 
termometr 
pokojowy – 
urozmaica i 
dodaje uroku 

cyfrowemu termometrowi pokojowemu 
a tym samym staje się dla rodzica 
pożądanym produktem. Gro-egg Shell 
podnosi wyniki sprzedaży zarówno 
wśród nowych jak i dotychczasowych 
użytkowników Gro-egg.

Dlaczego warto wybrać Gro?

Co nowego w sezonie 2013 w Gro?

Najnowsza 
innowacja marki 
Gro oparta na 
badaniach potrzeb 
konsumentów. 

Gro-suit wspaniale poszerza ofertę 
firmy Gro i daje dodatkową możliwość 
sprzedaży poprzez to, że stanowi kolejne 
ogniwo potężnego łańcucha produktów 
marki Grobag wspierając bezpieczny 
sen.

Kreowanie marki  — świetnie znane w wielu krajach świata produkty, 
zróżnicowane pod względem właściwości i korzyści, oferowane przez 
ulubionego i bezdyskusyjnie wiodącego lidera w branży artykułów dziecięcych 
przeznaczonych do spania.

Bezpieczny sen — zawsze i wszędzie sen jest fundamentalną sprawą dla 
rodziców niemowląt i małych dzieci. 

Rekomendowany laureat konkursowy — najczęściej i najchętniej nagradzany 
w branży. Grobag jest jedynym dziecięcym śpiworkiem rekomendowanym 
przez FSID - Fundację na Rzecz Zapobiegania Śmierci Niemowląt.

Silne wsparcie sprzedawców detalicznych — atrakcyjne opakowanie, piękne 
tkaniny i silne wsparcie programów marketingowych, wszystko prowadzone 
przez specjalistów. 

Okazje do zwiększenia wyników sprzedaży — szeroka gama produktów i 
wielość dostępnych grubości (wskaźników ‘tog) czy rozmiarów powodują, iż 
klient wiąże się z marką i jej sprzedawcą. Atrakcyjność  oferty Gro zwiększają 
powiązane produkty, takie jak Gro-swaddle, Gro-egg, Gro-egg Shell, Gro-suit.
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Światowa marka i angielski styl

Najlepsze wzory na 
świecie i ciągły rozwój

Produkty firmy Gro są obdarzone niepowtarzalnym urokiem, stworzonym 
w całości przez zespół brytyjskich projektantów. 

Połączenie znajomości trendów panujących aktualnie 
w świecie mody i potrzeb dziecka powoduje, że nasze 
tekstylia zawsze będą pożądane przez rodziców i 
pozostaną zawsze na czasie.

Połączenie wpływów światowych i klasycznego 
angielskiego stylu gwarantuje, że linia naszych 
produktów cieszy się popularnością na całym świecie. 
Ich wyjątkowość z kolei sprawia, że wyróżniają się na tle 
innych produktów wszędzie gdzie zostały wprowadzone 
do sprzedaży.

W rezultacie połączenia angielskiej rzetelności i 
europejskiej jakości powstał powszechnie pożądany 
produkt wysokiej jakości na każdą kieszeń.

Szczególna dbałość o detal sprawia, 
że nasze produkty są wyjątkowe – 
doskonała proporcja jakości do ceny.

Jednakowe wzory zdobią całą linię 
produktów od Gro-swaddle po 
termometr pokojowy Gro-egg.
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Przegląd produktów

Grobag jest numerem 
jeden pośród 
dziecięcych śpiworków.

• Jakość — 100-procentowo bawełniane tkaniny, w tym 
bawełna ekologiczna. Suwaki YYK we wszystkich 
śpiworkach

• Bezpieczeństwo — spełnia kryteria British Standards 
Institution

• Łatwy w utrzymaniu w czystości — pranie w pralce w 
temperaturze do 40°C

• Szeroki wybór — najszersza gama produktów, stylów i 
starannie wyselekcjonowanych grubości (wskaźnik 'tog')

• Rekomendacje — jedyny śpiworek dziecięcy 
rekomendowany przez Fundację na Rzecz Zapobiegania 
Śmierci Niemowląt FSID

• Laureat nagród — śpiworek Grobag otrzymał czterokrotnie 
nagrodę Gold Mother and Baby i dwukrotnie Gold Practical, 
obie przyznawane przez rodziców

• Wartość dodana — bezpłatny termometr pokojowy
• Zapięcia pod pachami dla najmniejszych dzieci

Najczęściej stosowany 
w śpiworkach dla dzieci 
w wieku 0-6 miesięcy, 
niezwykle popularny 
wśród małych dzieci. W 
wybranych modelach 
dostępny także w 
innych rozmiarach.

• Wygodny w użyciu — świetnie nadaje się do nocnego 
przewijania ponieważ łatwo się otwiera i nie wymaga 
zdejmowania

• Bezpieczeństwo — podwójne zapięcia na ramionkach dla 
bezpieczeństwa

• Odpowiedni dla dzieci w różnym wieku — dzięki zapięciom 
pod pachami śpiworek pasuje także dla malutkiego dziecka

Częściej stosowany w 
śpiworkach dla dzieci 
powyżej 6 miesiąca. 
Dla zwiększenia 
bezpieczeństwa 
większego dziecka  
modelu front zip jest 
pozbawiony zapięć na 
ramionkach.

• Wygodny w użyciu — śpiworek otwiera się na przodzie przy 
pomocy suwaka sięgającego samego dołu

• Zabezpieczenie — zabezpieczenie Zip-click chroni dziecko 
przed samodzielnym otwarciem suwaka. Znakomicie 
sprawdza się w przypadku starszego dziecka, które 
potrafiłoby samodzielnie rozpiąć zapięcia na ramionkach

• Wygodny — ochraniacz na podbródek zapobiega obtarciom 
skóry dziecka

Grobag przystosowany 
do podróży więc można 
go używać wszędzie 
tam, gdzie stosuje 
się pięciopunktowe 
pasy bezpieczeństwa 
(krzesełko samochodowe, 
wózek spacerowy itp.).

• Wygodny w użyciu — Travel Grobag ma podwójny suwak 
z przodu (otwierany od dołu i od góry) i otworek na plecach 
dostosowany do pięciopunktowych pasów bezpieczeństwa.

• Wygodny — możesz dziecko łatwo przenieść z fotelika 
samochodowego czy wózka do łóżeczka w jednym śpiworku 
nie zakłócając snu dziecka

• Dodatkowe zastosowanie — nadaje się nie tylko do podróży. 
Można go stosować w łóżeczku jak zwykły śpiworek Grobag

Produkt Opis Cechy i korzyści

Śpiworek z suwakiem z boku

Śpiworek z suwakiem z przodu

Śpiworek typu Travel 

Przewodnik po cechach i korzyściach płynących ze stosowania naszych produktów.
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Regulowana zasłona 
zaciemniająca do 
stosowania w domu i  
poza domem.

• Przenośna — do używania w domu lub w podróży
• Poprawia sen  — zapewnia dogodne warunki dla snu poprzez 

blokadę światła.
• Wygodna — w pełni dostosowuje się do większości okien. 

Przylega do szyby za pomocą przyssawek.
• Jakość — czarna, gruba tkanina najwyższej jakości
• Maksymalny rozmiar: 130 na 200 cm

Cyfrowy termometr 
pokojowy zmieniający 
kolor w zależności od 
temperatury.

• Sprytny — daje delikatne światło o barwie zmieniającej się w 
zależności od temperatury

• Łatwy w użyciu — wystarczy jeden rzut oka (również z 
drugiego końca pokoju)

• Bezpieczny — pozwala stworzyć najbezpieczniejsze warunki 
dla dziecka

• Rekomendowany — produkt rekomendowany przez FSID
• Kompatybilny ze śpiworkiem Grobag — pomocny przy 

wyborze grubości (wskaźnika 'tog') i ubranka przy 
korzystaniu ze śpiworka dziecięcego Grobag

Nakładka na termometr 
Gro-egg. Nadaje Gro-egg 
uroczy charakter.

• Nakładka na termometr Gro-egg tchnie nowe życie w Twój 
Gro-egg nadając mu nowy charakter

• Zachowuje funkcję delikatnej lampki nocnej i termometru
• Dostępny w trzech uroczych wariantach

Zegar i nauczyciel czasu – 
nauczy dziecko kiedy czas 
wstawać.

• Sen dla Mamy i Dziecka — pozwala uniknąć 
przedwczesnych pobudek

• Zabawa — przyciąga uwagę i przemawia do dziecięcej 
wyobraźni

• Łatwy do zrozumienia — ułatwi Maluchowi zrozumienie 
pojęcia czasu dzięki obrazkom słoneczka i znikającym 
gwiazdkom 

• Funkcjonalność — opcja cyfrowego wyświetlacza godzin 
zapozna dziecko z odczytywaniem czasu

Produkt Opis Cechy i korzyści

NEW
NOWOŚĆ!
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Znaczący partnerzy

Fundacja na Rzecz Zapobiegania Śmierci Niemowląt (FSID) jest wiodącą organizacją działającą na 
rzecz dzieci w Wielkiej Brytanii. Koncentruje swoje działania wokół dwóch tematów: zapobiegania 
przypadkom nagłej śmierci niemowląt oraz rozpowszechniania wiedzy na temat zdrowia dziecka.
Firma Gro już od dwunastu lat tworzy swoje produkty w oparciu o współpracę z FSID, ustanawiając 
nowe standardy bezpieczeństwa dla artykułów przeznaczonych dla dzieci. W rezultacie śpiworek 
Grobag jest jedynym produktem rekomendowanym przez FSID w Wielkiej Brytanii a wszystkie nasze 
opakowania oraz działania marketingowe informują o tej rekomendacji. 
Firma Gro załączając odpowiednie broszury do swoich produktów wspiera FSID w rozprzestrzenianiu 
wśród konsumentów wiedzy na temat bezpiecznych warunków dla snu dziecka minimalizujących 
ryzyko wystąpienia śmierci łóżeczkowej. Poprzez sprzedaż naszych produktów i rozsyłanie broszur 
informacyjnych dotarliśmy już do 3 milionów rodziców i 250 tysięcy pracowników służby zdrowia. 
W chwili obecnej w Wielkiej Brytanii ponad 95% rodziców stosuje śpiworki dziecięce, mimo że w 
momencie wkroczenia na rynek we wrześniu 2000 roku był to produkt właściwie nieznany. 

Firma Gro współpracuje z najbardziej znaczącymi organizacjami oraz ekspertami 
w branży artykułów dla dzieci. Nasi partnerzy pomagają nam poszerzać wiedzę na 
temat praktyk zapewniających bezpieczny sen,  informują o naszych produktach i 
polecają je, a to z kolei umożliwia nam pozyskanie coraz to więcej nowych klientów 
na całym świecie.

„Współpraca z Grobag jest dla nas niezwykle istotna. 
Bez ich wsparcia, także finansowego, nie bylibyśmy w 
stanie wykonać nawet części pracy jaką robimy. Nasza 
działalność pozwoliła zmniejszyć ilość przypadków 
śmierci niemowląt w Wielkiej Brytanii o 70 % od 1991 
roku, ratując tym samym życie 19 tysięcy dzieci. ”
Francine Bates OBE Dyrektor Naczelny FSID.

Mistrz 
bezpiecznego 
snu

Jako członek Baby Produkty Association, firma Gro promuje i informuje 
na temat bezpieczeństwa użytkowania produktów przeznaczonych dla 
dzieci, do opieki nad dzieckiem oraz pielęgnacji dzieci.  
Od momentu gdy sprzedaliśmy pierwszy śpiworek dziecięcy Grobag 
na terenie Australii, ponad 360 tysięcy dolarów wpłynęło na konto 
Sidsandkids – Australijskiej organizacji charytatywnej pracującej na 
rzecz walki z nagłą śmiercią niemowląt.

Firma Gro laureatem Business Charity Award 2012
Firma Gro została w ostatnim czasie odznaczona prestiżową nagrodą Affinity 
Marketing Business Charity, co tylko potwierdza, że można łączyć sukces 
sprzedażowy z filantropią w sposób przynoszący korzyści obu stronom. Ta 
renomowana nagroda jest widocznym  znakiem powodzenia naszego partnerstwa. 
Od momentu gdy 12 lat temu firma Gro i FSID rozpoczęły współpracę rynek 
artykułów dla dzieci uległ znacznym przeobrażeniom. Stało się tak w efekcie 
wspólnej pracy na rzecz podnoszenia standardów na całym świecie.
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Każdy „świeżo upieczony” rodzic przyzna, że niedostatek snu 
stanowi ogromny problem. I rzeczywiście: pierwszy rok życia 
dziecka to 400 do 750 godzin sny mniej dla rodziców.
Sen stanowi dla rodzica największe wyzwanie z tego względu, że 
jego niedostatek utrudnia radzenie sobie z pozostałymi trudami 
dnia codziennego.
Sen jest ważny nie tylko dla rodziców. Jest warunkiem 
prawidłowego rozwoju dziecka. Naukowcy odkryli, że niektóre 
partie mózgu dziecka najbardziej aktywne są właśnie podczas 
snu.
Zasadniczo: jakość i ilość snu niemowlęcia ma znaczący wpływ 
na samopoczucie wszystkich domowników.
Firma Gro pomaga rodzicom i ich dzieciom dostarczając 
rozwiązania w zakresie snu, które są godne zaufania.

rodziców 
zadeklarowało, że ich 
dziecku lepiej śpi się w 
śpiworku Grobag.

83%
Źródło: Badania na temat stosowania śpiworków 
dziecięcych z kwietnia 2011. Przedstawienie 
graficzne wszystkich danych odpowiada ich 
randze oraz wartości.

Źródło: Badania na temat stosowania śpiworków 
dziecięcych z kwietnia 2011. Przedstawienie 
graficzne wszystkich danych odpowiada ich 
randze oraz wartości.

70%
rodziców powiedziało, 
że ich dziecko śpi w 
śpiworku Grobag 
dłużej.

Dlaczego sen?

Największym wyzwaniem 
rodzicielstwa jest 
zapewnienie dziecku 
odpowiedniej ilości snu
(Badania dotyczące śpiworka Grobag z sierpnia 2011)

Sen jest ważny nie 
tylko dla rodziców. 
Jest warunkiem 
prawidłowego 
rozwoju dziecka.
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Firma Gro znajduje się obecnie w przełomowym momencie rozwoju 
osiągając pierwszą pozycję na rynku artykułów dziecięcych.
Sprzedaliśmy już 3,6 milionów śpiworków Grobag a z każdym rokiem 
wielkość sprzedaży rośnie. Śpiworki Grobag to nasz ‘czarny koń’.

Rozwój firmy

'10/11

'11/12

'12/13

Wyniki sprzedaży 
śpiworków 
Grobag

Źródło: Badania na temat stosowania śpiworków dziecięcych z kwietnia 2011. Przedstawienie graficzne wszystkich danych odpowiada ich randze 
oraz wartości.

Nie ma wątpliwości co do tego, że śpiworek Grobag jest uznawany 
za najlepsze rozwiązanie spośród wszystkich dostępnych na rynku.

Która marka oferująca śpiworki dziecięce jest zdaniem rodziców 
najlepsza?

Grobag

Najbliższa marka konkurencyjna

47%

17%

Pozostali konkurenci

2% 1% 0% 0%
Babino 
Merino

The 
Dream 
Bag

PurFloSlumbersac

Źródło: Badania dotyczące śpiworka Grobag z sierpnia 2011.

80% dzieci poniżej 2 roku 
życia używało lub wciąż używa 
dziecięcych śpiworków

80%
Nasz najbliższy 
konkurent w 
branży 

4%

Śpiworek Grobag ze swoim 
50-procentowym udziałem w rynku jest 
niekwestionowanym liderem.

Leader w swojej 
kategorii na terenie 
Wielkiej Brytanii z 
największym udziałem 
w rynku śpiworków 
dziecięcych…

…pozostałe marki i 
sprzedawcy detaliczni.

Źródło: Firma Gro. Przedstawienie graficzne wszystkich danych odpowiada ich randze oraz wartości.

Źródło: Badania na temat stosowania śpiworków dziecięcych z kwietnia 
2011. Przedstawienie graficzne wszystkich danych odpowiada ich randze 
oraz wartości.
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Źródło: firma Gro. Przedstawienie graficzne wszystkich danych 
odpowiada ich randze oraz wartości.

Źródło: firma Gro. Przedstawienie graficzne wszystkich danych 
odpowiada ich randze oraz wartości.

Źródło: firma Gro. Przedstawienie graficzne wszystkich danych 
odpowiada ich randze oraz wartości.

Odnotowaliśmy gwałtowny wzrost sprzedaży również innych 
produktów z naszej oferty.

32%

73%

growth

growth

growth
107%

Gro Anywhere Blind

Gro–swaddle

Gro–clock

93%
rodziców poleca Gro-swaddle.

99%
rodziców poleca Grobag.

Źródło: 1 500 respondentów, którzy wzięli udział w badaniu Gro Store w 
marcu 2011.

'12/'13

'12/'13

'12/'13'10/'11

'10/'11

'10/'11
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Produkty
3.  Grobag

19. Gro–clock

23. Gro–egg

27. Gro–egg Shell

31. Gro Anywhere Blind
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 Zwycięzca wielu nagród c 

 Zaprojektowany dla bezpieczeństwa i wygodyc    

 Wyjątkowa jakośćc 



Śpiworek dziecięcy 
Grobag został uznany 
za zdecydowanie 
najlepszy wybór 
ze wszystkich 
dostępnych na rynku

 Zwycięzca wielu nagród c 

 Zaprojektowany dla bezpieczeństwa i wygodyc    

 Wyjątkowa jakośćc 

Rekomendacja
FSID

Ulubiony 
śpiworek Mam

Jako jedyny śpiworek 
spełnia normy British 
Safety Standards

AWARDS 2011/12
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Śpiworki dziecięce Grobag 
wyznaczając standardy 
będące inspiracją dla innych. 
Jako lider na rynku Grobag 
wyróżnia się licznymi 
właściwościami i korzyściami 
jakich dostarcza jego 
stosowanie oraz znakomitą 
jakością. 

Grobag jest leaderem na rynku 
śpiworków dziecięcych

„Śpiworki dziecięce przeszły długą 
drogę. U progu nowego tysiąclecia 
– właściwie nieznane. Dziś są 
podstawowym elementem w 
dziecięcym łóżeczku.”

Mintel, październik 2008, wyposażenie 
pokoiku dziecięcego

Ulubiony
śpiworek Mam

Najbliższa marka 
konkurencyjna

4%

Grobag ze swoim 50-procentowym 
udziałem w rynku jest 
niekwestionowanym leaderem.

Źródło: Badanie na temat stosowania śpiworków dziecięcych z kwietnia 
2011. Przedstawienie graficzne wszystkich danych odpowiada ich randze 
oraz wartości.

Leader z największym 
udziałem w rynku 
śpiworków dziecięcych 
w Wielkiej Brytanii…

…pozostałe marki i 
sprzedawcy detaliczni.

AWARDS 2011/12

FSID 
rekomenduje 

śpiworek 
dziec ięcy 
Grobag
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Źródło: wywiad przeprowadzony wśród mam, 2009, badania na temat śpiworków dziecięcych. Przedstawienie graficzne wszystkich danych odpowiada 
ich randze oraz wartości.

• Właściciele śpiworków 
dziecięcych Grobag są skłonni 
określić swój śpiworek jako 
'bardzo dobry' 20% częściej niż 
właściciele innych śpiworków

• Właściciele śpiworka dziecięcego 
Grobag używają go każdej 
nocy 32%częściej niż właściciele 
innych śpiworków

Mój śpiworek dziecięcy jest bardzo dobry

Grobag

Grobag

Inny śpiworek dziecięcy

Inny śpiworek dziecięcy

Używam śpiworka dziecięcego każdej nocy

84%

84%

64%

52%

„83% osób twierdzi, że 
ich dziecko śpi lepiej 
w śpiworku Grobag.”

kwiecień 2011

Wspierane siłą i popularnością 
marki, śpiworki dziecięce 
Grobag nie ustają w marszu 
ku dominacji na półkach 
sklepowych i sprzedaży 
internetowej.

„Śpiworki dziecięce Grobag są 
najlepsze. Nie wzięłabym do ręki 
żadnej podróbki. Stosowałam 
je przy całej trójce i z pełnym 
przekonaniem polecam wszystkim 
Mamom.”
Verity, luty 2011

Śpiworek dziecięcy Grobag został uznany za zdecydowanie 
najlepszy wybór ze wszystkich dostępnych na rynku.

Którą z marek śpiworków dziecięcych rodzice 
uznają za najlepszą?

Grobag

Najbliższa marka konkurencyjna

47%

17%

Pozostałe marki konkurencyjne

2% 1% 0% 0%
Babino 
Merino

The 
Dream 
Bag

PurFloSlumbersac

Źródło: Badanie na temat stosowania śpiworków dziecięcych z kwietnia 2011. Przedstawienie graficzne wszystkich danych odpowiada ich randze oraz wartości.
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Grobag posiada wiele nowatorskich 
właściwości i daje liczne korzyści, 
co odróżnia go od wszystkich 
innych śpiworków dziecięcych 
dostępnych na rynku. Dlatego 
właśnie konsumenci nieprzerwanie 
wskazują nas jako ulubioną markę

Co czyni śpiworek Grobag tak wyjątkowym?
Śpiworki Grobag są dostępne w szerokim wyborze rozmiarów oraz 
starannie dobranych grubości (wskaźnik 'tog') ale przede wszystkim w 
zachwycających, modnych wzorach.
Dokładamy wszelkich starań aby mieć całkowitą pewność, że nasze produkty 
to najbardziej nowatorskie śpiworki o najwyższej jakości na rynku.

6.

2.

5.

3.

4.

8.

7.

1.

Śpiworek z 
suwakiem z 
przodu

Śpiworek z 
suwakiem z 
boku

Bezpłatny termometr dostępny w 
śpiworkach dziecięcych Grobag o 
grubości (wskaźnik 'tog')
3.5 Tog, 2.5 Tog, 1.0 Tog i 0.5 Tog

1. Bezpieczny — podwójne zatrzaski na ramionkach dla 
zapewnienia szczególnego bezpieczeństwa

2. Świetnie dopasowany — rozmiar 0-6 miesięcy posiada zatrzaski 
pod paszkami dla malutkich dzieci

3. Komfortowy — ochraniacz na podbródek aby uniknąć 
podrażnienia skóry dziecka

4. Praktyczny — suwak otwiera się od dołu, opatentowana nakładka 
'zip click cover' na suwak na przodzie i suwak boczny 

5. 5. Szeroki wybór — oferujemy modele z suwakiem bocznym i na 
przodzie oraz podróżne

6. 6. Pewność — BEZPŁATNY termometr pokojowy, rekomendacja 
FSID, zaaprobowany przez British Standards Institution, 
dołączono poradnik 'Co ubrać'

7. Sekretne” szycie — sprytne rozwiązanie pozwalające starannie 
ukryć rogi materiału, szwy  i suwaki dla bezpieczeństwa dziecka

8. Jakość — wszystkie śpiworki dziecięce Grobag wykonano z 
najwyższej jakości 100-procentowej bawełny, najdelikatniejszych 
tkanin oraz najlepszych dostępnych na rynku suwaków YKK. 
Produkt nadaje się do prania w pralce w temperaturze do 40˚C.
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Opakowanie 
śpiworka Grobag

a. Wygodny i praktyczny wieszak — zawiera 
informację o grubości (wskaźnik 'tog') i rozmiarze

b. Okienko w kształcie produktu — można 
dotknąć i zobaczyć tkaninę

c. Metka w kształcie produktu — pokazuje 
wzór tkaniny na całym śpiworku

d. ‘BSI’ — informuje o zgodności ze standardami 
British Standards

e. Funkcje podróżne — w przypadku modelu 
podróżnego, informuje o dodatkowej funkcji

f. Czterokrotny laureat w konkursie Mother 
and Baby w kategorii „Best Nursery 
Product”

g. FSID rekomenduje śpiworki dziecięce Grobag
h. Właściwości produktu
i. Tabela rozmiarów i objaśnienia dot. 

wskaźnika grubości 'tog'
j. Różne wersje językowe

Nowoczesne opakowanie z 
wysokiej jakości materiałów 
zdecydowanie wyróżnia się na 
półce sklepowej. Fantastycznie 
się prezentuje, buduje 
rozpoznawalny wizerunek marki 
a klienci łatwo je rozpoznają i 
identyfikują z marką. 

h.

i.

j.

Wewnątrz 
BEZPŁATNIE

g.

c.

b.

a.

f. d.

BEST TRAVEL 
SLEEP PRODUCT 

2010/11

travel feature

All Year Round

2.5 togFits 5 Point
Harness

e.
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• Warstwa zewnętrzna wykonana z niezwykle delikatnej dzianiny ze 
100-procentowej bawełny

• Podszewka wykonana z niezwykle delikatnej dzianiny ze 100-procentowej 
bawełny dla grubości 2.5 Tog i 1.0 Tog

• Szybkoschnący wkład z poliestru dla grubości 2.5 Tog

Wiek / Waga  tog  tog

0-6 mcy od 4kg AAA2137 AAA2141

6-18mcy od 8,1kg AAA2138 AAA2142

18-36mcy od 11,4kg AAA2139 AAA2143

a. Suwak boczny we wszystkich rozmiarach

Button Rose 

a.

8.  www.gro.co.uk  /  Produkty
This design is the property of gro–group international limited, registered in England, company number 05099543. It should not be reproduced, copied or altered in any way, or revealed to a third party without the express permission of an authorised representative of gro–group international ltd.

TGC MAN PL 001



1 column width image block.
Adding an image: hold down Ctrl+Shift (Windows) 
or Command+Shift (Mac OS) as you click the frame 
on the document page. Then click in the frame using 
the Direct selection tool tool. Select ‘File’ and then 

‘Place’, search for the image you want and press 
‘Open’.

• Warstwa zewnętrzna wykonana z niezwykle delikatnej dzianiny ze 
100-procentowej bawełny

• Podszewka wykonana z niezwykle delikatnej dzianiny ze 100-procentowej 
bawełny dla grubości 2.5 Tog i 1.0 Tog

• Szybkoschnący wkład z poliestru dla grubości 2.5 Tog  

Wiek / Waga  tog  tog

0-6 mcy od 4kg AAA2125 AAA2129

6-18mcy od 8,1kg AAA2126 AAA2130

18-36mcy od 11,4kg AAA2127 AAA2131

a. Suwak boczny we wszystkich rozmiarach

Little Trikes

a.

Produkty  /  www.gro.co.uk    9.
This design is the property of gro–group international limited, registered in England, company number 05099543. It should not be reproduced, copied or altered in any way, or revealed to a third party without the express permission of an authorised representative of gro–group international ltd.

TGC MAN PL 001



Doodle Zoo
• Warstwa zewnętrzna wykonana ze 100-procentowej bawełny z 

nadrukami
• Podszewka wykonana z niezwykle delikatnej dzianiny ze 

100-procentowej bawełny dla grubości 2.5 Tog i 1.0 Tog
• Szybkoschnący wkład z poliestru dla grubości 2.5 Tog 

Wiek / Waga  tog  tog  tog

0-6 mcy od 4kg AAA2077 AAA2081 AAA2085

6-18mcy od 8,1kg AAA2078 AAA2082 AAA2086

18-36mcy od 11,4kg AAA2079 AAA2083 AAA2087

3–6 lat AAA2080 AAA2084 AAA2088

a. Suwak boczny dla grubości 2.5 Tog i 1.0 Tog we wszystkich rozmiarach
b. Podwójny suwak na przodzie dla grubości 0.5 Tog w modelu podróżnym 

we wszystkich rozmiarach, dostosowany do pięciostopniowych pasów 
bezpieczeństwa

a.

b.

Śpiworek typu 
Travel 0.5 tog

0.5 Tog
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NOWOŚĆ!
• Warstwa zewnętrzna wykonana ze 100-procentowej 

bawełny z nadrukami
• Podszewka wykonana z niezwykle delikatnej dzianiny ze 

100-procentowej bawełny dla grubości 2.5 Tog i 1.0 Tog
• Szybkoschnący wkład z poliestru dla grubości 2.5 Tog
• Zdobiony aplikacjami i haftowanymi detalami

Wiek / Waga  tog  tog

0-6 mcy od 4kg AAA2471 AAA2474

6-18mcy od 8,1kg AAA2472 AAA2475

18-36mcy od 11,4kg AAA2473 AAA2476

a. Rozmiar 0-6 miesięcy z bocznym suwakiem
b. Rozmiar powyżej 6 miesiąca z suwakiem na przodzie

a.

b.

Woodland Tales
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a.

Alphapets travel
• Dostosowany do pięciostopniowych pasów bezpieczeństwa
• Warstwa zewnętrzna wykonana ze 100-procentowej 

bawełny z nadrukami
• Podszewka wykonana z niezwykle delikatnej dzianiny ze 

100-procentowej bawełny dla grubości 2.5 Tog i 1.0 Tog
• Szybkoschnący wkład z poliestru dla grubości 2.5 Tog

Wiek / Waga  tog  tog  tog

0-6 mcy od 4kg AAA2261 AAA2265 AAA2273

6-18mcy od 8,1kg AAA2262 AAA2266 AAA2274

18-36mcy od 11,4kg AAA2263 AAA2267 AAA2275

a. Podwójny suwak na przodzie we wszystkich rozmiarach
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Scribble travel

a.
• Dostosowany do pięciostopniowych pasów bezpieczeństwa
• Warstwa zewnętrzna wykonana ze 100-procentowej bawełny z nadrukami
• Podszewka wykonana z niezwykle delikatnej dzianiny ze 

100-procentowej bawełny dla grubości 2.5 Tog i 1.0 Tog
• Lekka podszewka ze 100-procentowej bawełny dla grubości  

0.5 Tog
• Szybkoschnący wkład z poliestru dla grubości 2.5 Tog 

Wiek / Waga  tog  tog  tog

0-6 mcy od 4kg AAA2384 AAA2387 AAA2390

6-18mcy od 8,1kg AAA2385 AAA2388 AAA2391

18-36mcy od 11,4kg AAA2386 AAA2389 AAA2392

a. Podwójny suwak na przodzie we wszystkich rozmiarach
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All Aboard
• Warstwa zewnętrzna wykonana ze 100-procentowej bawełny 

z nadrukami
• Podszewka wykonana z niezwykle delikatnej dzianiny ze 

100-procentowej bawełny dla grubości 2.5 Tog i 1.0 Tog
• Szybkoschnący wkład z poliestru dla grubości 2.5 Tog 
• Zdobiony aplikacjami, tasiemką i haftowanymi detalami

Wiek / Waga  tog  tog

0-6 mcy od 4kg AAA2483 AAA2486

6-18mcy od 8,1kg AAA2484 AAA2487

18-36mcy od 11,4kg AAA2485 AAA2488

a. Rozmiar 0-6 miesięcy z bocznym suwakiem
b. Rozmiar powyżej 6 miesiąca z suwakiem na przodzie

a.

b.

NOWOŚĆ!
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1 column width image block.
Adding an image: hold down Ctrl+Shift (Windows) 
or Command+Shift (Mac OS) as you click the frame 
on the document page. Then click in the frame using 
the Direct selection tool tool. Select ‘File’ and then 
‘Place’, search for the image you want and press 

‘Open’.

1 column width image block.
Adding an image: hold down Ctrl+Shift (Windows) 
or Command+Shift (Mac OS) as you click the frame 
on the document page. Then click in the frame using 
the Direct selection tool tool. Select ‘File’ and then 
‘Place’, search for the image you want and press 

‘Open’.

2 column width image block.
Adding an image: hold down Ctrl+Shift (Windows) or Command+Shift (Mac OS) as you click the frame on the 
document page. Then click in the frame using the Direct selection tool tool. Select ‘File’ and then ‘Place’, search 

for the image you want and press ‘Open’.

1 column width image block.
Adding an image: hold down Ctrl+Shift (Windows) 
or Command+Shift (Mac OS) as you click the frame 
on the document page. Then click in the frame using 
the Direct selection tool tool. Select ‘File’ and then 
‘Place’, search for the image you want and press 

‘Open’.

Sleepy Circus 
• Warstwa zewnętrzna wykonana z niezwykle delikatnej 

dzianiny ze 100-procentowej bawełny
• Podszewka wykonana z niezwykle delikatnej dzianiny ze 

100-procentowej bawełny dla grubości 2.5 Tog i 1.0 Tog
• Szybkoschnący wkład z poliestru dla grubości 2.5 Tog
• Zdobiony aplikacjami, haftowanymi detalami i ukośnymi 

pasami 

Wiek / Waga  tog  tog

0-6 mcy od 4kg AAA2477 AAA2480

6-18mcy od 8,1kg AAA2478 AAA2481

18-36mcy od 11,4kg AAA2479 AAA2482

a. Suwak boczny we wszystkich rozmiarach

a.
NOWOŚĆ!
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NOWOŚĆ!
Rose Garden
• Warstwa zewnętrzna wykonana z czystej 100-procentowej 

bawełny
• Podszewka wykonana z niezwykle delikatnej dzianiny ze 

100-procentowej bawełny dla grubości 2.5 Tog i 1.0 Tog
• Szybkoschnący wkład z poliestru dla grubości 2.5 Tog
• Zdobiony wyrafinowanym pikowanym motywem kwiatowym, 

zakładkami oraz angielskim haftem

Wiek / Waga  tog  tog

0-6 mcy od 4kg AAA2495 AAA2498

6-18mcy od 8,1kg AAA2496 AAA2499

18-36mcy od 11,4kg AAA2497 AAA2500

a. Suwak boczny we wszystkich rozmiarach

a.
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• Podszewka wykonana z niezwykle delikatnej dzianiny ze 
100-procentowej bawełny dla grubości 3.5 Tog

• Szybkoschnący wkład z poliestru dla grubości 3.5 Tog
• Zdobiony pikowanymi aplikacjami i haftowanymi detalami
• Bogaty w delikatną bawełnę welur dający w dotyku wrażenie ciepła
• Zaprojektowany specjalnie do niskich temperatur
• Nowy obowiązkowy sezonowy zakup dla rodziców i dodatkowa 

okazja dla sprzedawców detalicznych
• Idealnie dopasowany do śpiworka Gro-suit dzięki ozdobie z pingwinem

Wiek / Waga  tog

0-6 mcy od 4kg AAA2501

6-18mcy od 8,1kg AAA2502

18-36mcy od 11,4kg AAA2503

a. Suwak boczny we wszystkich rozmiarach

3.5

Winter Warmer 

a.
NOWOŚĆ!
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 Laureat konkursowy c 

 Świetne wyniki sprzedaży  v

 Nowatorskic 



 Laureat konkursowy c 
Zwycięzca nagrody głównej w konkursie 
Loved by Parents w kategorii Best 
Sleep Aid przyznawanej przez rodziców 
oraz w prestiżowym konkursie DBA: 
Design Effectiveness Award 2011

Nowy sposób 
nauczenia dziecka 
upływu czasu

 Świetne wyniki sprzedaży  v

Produkt otrzymał pięć gwiazdek i 
nieprzerwanie utrzymuje się w ścisłej czołówce 
najchętniej kupowanych produktów dla 
dzieci  w sklepie internetowym amazon.co.uk

 Nowatorskic 

Chroniony patentem sposób na 
wytłumaczenie dziecku przejścia 
dnia w noc i nocy w dzień

Produkty  /  www.gro.co.uk    19.
This design is the property of gro–group international limited, registered in England, company number 05099543. It should not be reproduced, copied or altered in any way, or revealed to a third party without the express permission of an authorised representative of gro–group international ltd.

TGC MAN PL 001



Jak nauczyć 
dziecko wstawania 
o określonej porze
Zegar Gro-clock metodą obrazkową pomaga 
zrozumieć maluchowi różnicę miedzy dniem i 
nocą.
Podświetlana tarcza z gwiazdkami i słoneczkiem wskazuje czas snu i czas 
pobudki. Gwiazdki znikają kolejno z tarczy sygnalizując upływający czas a 
dziecko wie kiedy pora wstać. Tym sposobem rodzice i dziecko mają cenny czas 
na sen. Po uruchomieniu cyfrowego wyświetlacza godzinowego dziecko oswaja 
się z pomiarem czasu.

Pora wstawać!Tryb nocny

• Możliwość uruchomienia zwykłego 
zegara cyfrowego”...

• Tryb drzemki
• Opcjonalny cyfrowy wskaźnik 

czasu i alarm dźwiękowy
• Tryb energooszczędny
• Odpowiedni dla dzieci powyżej 2 

roku życia.

„To działa nawet w 
Gwiazdkę! Czego można 
chcieć więcej?!”

Tom, styczeń 2011

Gwiazdki znikają 
jedna po drugiej…

…i wstaje 
słońce. 
Proste.

20.  www.gro.co.uk  /  Produkty
This design is the property of gro–group international limited, registered in England, company number 05099543. It should not be reproduced, copied or altered in any way, or revealed to a third party without the express permission of an authorised representative of gro–group international ltd.

TGC MAN PL 001



a.

b.

e.

d.

f.

Opakowanie 
Gro–clock
a. Zgrabne pudełko — estetyczne 

pudełko wysokiej jakości
b. Prezentacja najważniejszych 

właściwości produktu
c. Dodatkowo zegar cyfrowy
d. Przystępny opis przejścia między 

dniem a nocą
e. Notka na temat korzyści płynących 

z użytkowania produktu
f. Główne właściwości produktu

Code

HJ008

Do produktu dołączono 
prostą instrukcję obsługi

c.
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           Nowatorski c 

           Stylowy   c 

           Bezpieczny  vbcvc    



           Nowatorski c 

           Stylowy   c 

Rekomendowany przez 
FSID – największy 
autorytet w branży

Świetne wyniki 
sprzedaży na całym 
świecie dzięki 
nowatorskiej funkcji 
zmiany koloru

Postacie – nakładki 
Gro-egg Shell

           Bezpieczny  vbcvc    

Stylowy i 
bezpieczny 
termometr,
niezbędny w 
pokoju dziecka
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Co to jest Gro–egg?
Cyfrowy termometr pokojowy bardzo 
łatwy w użyciu, wystarczy jeden rzut 
oka. Zmienia kolor wraz z temperaturą 
i pomaga Mamie właściwie dopasować 
ubiór dziecka albo dostosować temperaturę 
pomieszczenia tak by zapewnić dziecku 
najzdrowsze warunki do spania.

Zbyt chłodno
(poniżej 16 stopni Celsjusza)

Rekomendowana temperatura
(16 – 20 stopni Celsjusza)

W pokoju jest zbyt ciepło
(20 – 24 stopni Celsjusza) 

W pokoju jest zdecydowanie zbyt gorąco
(powyżej 24 stopni Celsjusza)

„ Znakomita rzecz – jasny i 
prosty w użyciu, wystarczy 
jeden rzut oka i wiesz czy 
temperatura jest ok.”

Paula, styczeń 2011

Zmienia 
kolor wraz z 
temperaturą
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Do produktu dołączono 
prostą instrukcję obsługi

Opakowanie Gro–egg

c.

e.

d.

a. Zgrabne pudełko — estetyczne pudełko 
wysokiej jakości

b. Szybki obrazkowy przewodnik po 
unikalnych właściwościach produktu

c. Krótki opis korzyści płynących z 
użytkowania produktu

a.

b.

d. Informacja o współpracy z FSID
e. Informacja na temat zalecanych 

środków ostrożności i dane 
kontaktowe Punktu Obsługi Klienta

Code

HC126
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           Incremental Purchase  c 

           Co-ordinating

           Collectable



           Incremental Purchase  c 

           Co-ordinating

3 cute characters

For new and 
existing Gro–egg 
customers

Beautifully 
compliments 
Grobag ranges

           Collectable

Transforming 
the Gro–egg 
in to a cute 
collectable 
character

NEW
NOWOŚĆ!
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Co to jest Gro–egg Shell?

Konsumenci mają do wyboru trzy warianty nakładki Gro-egg Shell by urozmaicić dziecięcy 
pokoik.

Gro-egg Shell to uroczy dodatek do termometru Gro-egg. Wprowadza 
urozmaicenie a termometr Gro-egg nic nie traci ze swej bezpiecznej 
funkcjonalności. Gro-egg zachowuje delikatne światło zyskując na 
atrakcyjności...
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Opakowanie Gro–egg Shell

Przezroczyste opakowanie Gro-egg Shell w pełni eksponuje produkt i 
wywołując silne skojarzenie z termometrem Gro-egg - budzi pragnienie 
zakupu.
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Pingwin

Małpka

Sowa

• Lekka, bezftalanowa forma nakładki na termometr Gro-egg
• Nakładka dostępna w trzech różnych wariantach
• Do stosowania przy włączonym i wyłączonym termometrze Gro-egg

Code

HE002

Code

HE003

Code

HE001

           Świetne wyniki sprzedaży    

           Laureat nagród   c 
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Niezawodna zasłona 
na przyssawki 
blokująca dopływ 
światła słonecznego 
– niezbędna w 
okresie letnim.

           Świetne wyniki sprzedaży    

Świetne wyniki 
sprzedaży na 
całym świecie

Laureat nagrody 
Practical Parenting 
Award przyznawanej 
przez rodziców

           Laureat nagród   c 
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Czym jest Zasłonka 
Gro Anywhere Blind?
Nasza nowatorska zasłona Gro Anywhere Blind ma świetne wyniki sprzedaży 
i jest właściwe niezbędna w okresie letnim (ale nie tylko). Wykonana z 
czarnej tkaniny najwyższej jakości, dzięki mocującym przyssawkom daje się 
zainstalować w mgnieniu oka. Przyssawki przywierają do szyby okiennej, a 
materiał bez trudu dopasowuje się do okna o rozmiarze maksymalnym: 130 
na 200 cm. Znakomicie sprawdza się w domu i w podróży.

a. Niezawodny — bezpiecznie mocowane przyssawki
b. Znakomicie dopasowany — pasuje do większości okien, 

możliwość regulacji
c. Stylowy — piękny wzór rozgwieżdżonego nieba

najwyższa jakość — czarna 
tkanina najwyższej jakości

a. b.

Unikalne 
przyssawki

c.
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Opakowanie zasłonki 
Gro Anywhere Blind

Do produktu dołączono 
prostą instrukcję obsługi 
oraz FAQ dotyczący 
przyssawek

a. Dodatkowe przeznaczenie opakowania — 
sakwa wykonana z materiału wysokiej jakości 
może służyć jako torba podróżna

b. Zawiera opis głównych korzyści płynących z 
używania produktu

c. Prosta informacja obrazkowa dotycząca 
maksymalnego rozmiaru okna

a.

b.

c.

„Znakomita! Naszą 
zasłonę zabieramy ze 
sobą dosłownie wszędzie. 
Stosujemy ją nawet we 
własnej sypialni”
Zoe, styczeń 2011

Code

EFA004
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