
Kidsensation staat voor innovatieve ideeën en levert grappige, praktische, unieke en betaalbare produkten voor 
kinderen van 2-7 jaar. Kidsensation selecteert de leukste merken in Europa en de Verenigde Staten en is tevens het 
centrale punt om contact te zoeken. De produkten door Kidsensation aangeboden, worden in Europa gedistribueerd 
via speciaalzaken, zoals kinderkleding, schoen-, kado-, speelgoed -winkels en warenhuizen. Kidsensation wil 
blijdschap en plezier uitstralen, de kleuren en materialen zijn zo ontworpen dat het niet alleen kinderen vrolijk maakt 
maar ook diegene die het koopt. En niet alleen de produkten maken je blij maar ook de kwaliteit en de prijs zijn erg 
aantrekkelijk. 

Kidsensation is een geregistreerd handelsmerk in Europa, de ontwerpen komen uit Nederland en Italië en het 
hoofdkantoor is gevestigd in Amsterdam. De logistiek is zo opgezet dat orders binnen Europa dagelijks kunnen 
worden verwerkt.  

Kidsensation bestaat uit drie merken die allemaal unieke produkten kunnen leveren. De merken zijn Kidorable, 
Bugzz en Kidid. 
Kidorable is internationaal zeer bekend geworden door zijn regenlijn van paraplu’s, rubber regenlaarzen en 
regenjacks die je vrolijk door de regen laten lopen maar ook leuk om te dragen als de zon schijnt. Onze kleurrijke en 
vrolijke produkten - geïnspireerd op dierenkarakters - zijn door de jaren heen steeds verder uitgebreid met nieuwe 
items zoals rugtassen en handdoeken.
Bugzz is snel bekend geworden door zijn poncho’s, horloges en kliederschorten geïnspireerd op dierenkarakters, 
deze worden gepresenteerd in praktische en opvallende displays.
Kidid is het nieuwste merk bij Kidsensation. Dit nieuwe merk, ontworpen door een Nederlands-Italiaanse 
samenwerking, biedt het beste op het gebied van styling en funktie. De dierenwereld, waar kinderen gek op zijn, heeft 
Kidid geïnspireerd een kollektie aan te bieden zoals, zwemgoed, sandalen, jogging, pyjamas, reistrolleys, 
regenhoedjes en windbreakers in diverse dierenkarakters.
Door de kleurrijke verpakkingen en display stands worden de produkten in uw winkel beter zichtbaar.

Om te zorgen dat alle produkten goed gepresenteerd worden en winkeliers hierbij te ondersteunen, heeft 
Kidsensation, een hele range van funktionele media ontwikkeld. Naast de praktische display stands, levert 
Kidsensation ook de presentatie materialen die nodig zijn om een “Shop in Shop“ te plaatsen in de winkel. Het 
innovatieve “Shop in Shop” concept maakt het mogelijk om snel en eenvoudig een op maat gemaakte, kleurrijke en 
vrolijke Kidsensation corner te creëren en tegelijkertijd zowel de kinderen als de (groot)ouders vrolijk te  stemmen.
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