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Cosby Code Stand

19000862 24 τεμ.
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COSBY FUN ΒOY

COSBY FUN GIRL 
 

Cosby Code Stand

18000866 24 τεμ.

Τα αγαπημένα Αυγά Έκπληξη που
καταναλώνονται ασταμάτητα από
μικρούς και μεγάλους. Σοκολατένια
γεύση με δωράκια έκπληξη. Κάθε αυγό
και ένα διαφορετικό παιχνίδι. Τα παιδιά
ανυπομονούν να τα ανοίξουν όλα, αφού
κρύβουν πάνω από 120 διαφορετικά
παιχνίδια από την Cosby Candy Toys.

Τα Αυγά Έκπληξη που μπορούν να
φέρουν την χαρά και την διασκέδαση σε
μικρά παιδιά. Ανεπανάληπτη γεύση και
δώρο για ατελείωτο παιχνίδι. Τα παιδιά
ανυπομονούν να τα ανοίξουν όλα, αφού
κρύβουν πάνω από 80 διαφορετικά
παιχνίδια από την Cosby Candy Toys.



Cosby Code Stand

19000464 24 τεμ.

COSBY Heart Egg 
 

Cosby Code Stand

12 τεμ.
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COSBY Surprise Egg

Μεγάλο Πλαστικό Αυγό, γεμάτο με
ευχάριστες εκπλήξεις.
Περιέχει Καραμέλα που σκάει (popping
candy), Παιχνίδια και 5γρ. Γλειφιτζούρι.
24 Διαφορετικά Παιχνίδια.
Τα παιδιά εκπλήσσονται ευχάριστα, ξανά
και ξανά, αφού έχουν τόσες
διαφορετικές παιχνιδο – εκπλήξεις που
τους περιμένουν να τις ανακαλύψουν.

Τα γλυκάκια στην καρδούλα, έχουν
ιδιαίτερα πλούσια γεύση και η ζάχαρη
είναι τόσο ισορροπημένη που κανένας δε
λιγώνεται και κανένας δε μένει στο ένα!
Η έκπληξη που τους περιμένει είναι το
περιεχόμενο το οποίο έχει διαφορετικά
αυτοκόλλητα, τατουάζ και πολύχρωμα
παιχνιδάκια. Τα τατουάζ ενθουσιάζουν
τα παιδιά που ανυπομονούν να τα
κολλήσουν στα χέρια και τα πόδια τους. 



Cosby Code Stand

16019527 18 τεμ.
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COSBY Big Surprise Egg

COSBY Slam Dunk 
 

Cosby Code Stand

16018305 24 τεμ.

Μεγάλο Σοκολατένιο Αυγό, γεμάτο με
ευχάριστες εκπλήξεις. Παιχνίδια που
συνοδεύονται με γλυκές γεύσεις και
αυτοκόλλητα. Αγαπημένα παιχνίδια που
κρατάνε για ώρες απασχολημένα τα
παιδιά. Το πιο κλασικό παιδικό γλυκό, η
σοκο-απόλαυση τρελαίνει με τη
συγκεκριμένη πρωτότυπη όψη του. 

Το παιχνίδι που με το πάτημα ενός
κουμπιού προσπαθείς να σκοράρεις.
Αφοσίωση και επιμονή των παιδιών
μέχρι να τα καταφέρουν. Extra
απόλαυση τα τσιχλο-κουφετάκια που το
συνοδεύουν.



Cosby Code Stand

17000502 30 τεμ.
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COSBY Capsule Toys Tree

Πλαστικά Αυγά σε εκρηκτική μεγάλη
Κάψουλα Δώρου.
Τα αγαπημένα και πασίγνωστα αυγά
κρύβουν μέσα τους, μεγάλο
γλειφιτζούρι και 2 τεμ. Αυτοκόλλητα
τατουάζ για αγόρια και κορίτσια. Τα
γλειφιτζούρια σε διαφορετικά
χρώματα , κλείνουν τη γλύκα που
γαργαλάει τις γευστικές αισθήσεις
των παιδιών. Τα παιδικά ματάκια με
λαχτάρα και αγωνία ανοίγουν
ορθάνοιχτα στα δωράκια εκπλήξεις
που κρατούν στα χέρια τους.



ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ
ΔΙΑΘΕΣΗ :

COSBY Candy Toys - Stand

Cosby Code Stand

75 τεμ.
105 τεμ.

6
8

Εντυπωσιάστε και τραβήξτε τα
βλέμματα με τα 2 stands Cosby, 75
τεμ. και 105 τεμ. αντίστοιχα.

Προβάλλετε με τον πιο δυνατό
τρόπο την ποικιλία των προϊόντων
Cosby Candy Toys, κάνοντάς τα
ακαταμάχητα! Το στήσιμο γίνεται με
το δικό σας μοναδικό τρόπο, μέσα
από την ποικιλία διάφορων κωδικών
και 75 ή 105 έτοιμων προς χρήση
προϊόντων.
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Big EMgigx
Series

Προτεινόμενη
Τιμή λιανικής

Προτεινόμενη
Τιμή λιανικής

Προτεινόμενη
Τιμή λιανικής

b
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Τα Stands περιλαμβάνουν ποικιλία προιόντων,
ενδεικτικά θα βρείτε διαδραστικά παιχνίδια από:
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Κωνσταντίνος Αργυράκης
Owner & General Manager

 
M: +30 6977732777
P: +30 2102773468
Email: info@cosby.gr

Έλλης 1, Νέα Ιωνία, 142 34
www.cosby.gr




