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Ballon Media gaat Loco leerspellen verdelen
Vanaf 1 september 2012 verspreidt Ballon Media Sales de leerspellen van de
Nederlandse Noordhoff Uitgevers in Vlaanderen.
CEO Alexis Dragonetti (Ballon Media) is verheugd over de nieuwe structurele samenwerking: “De Loco
leerspellen vormen sinds jaar en dag een bijzonder sterk leer- en speelconcept. Met deze deal bieden we
Noordhoff Uitgevers de garantie dat hun leerspellen ook optimaal aan de man wordt gebracht in Vlaanderen,
via de grootdistributie, grossiers en speelgoedketens. Naast die commerciële ondersteuning bieden we
Noordhoff Uitgevers ook een logistieke oplossing en een vertegenwoordiging op de Antwerpse Boekenbeurs.”
Noordhoff Uitgevers
Noordhoff Uitgevers is een Nederlandse uitgever die
professioneel materiaal ontwikkelt voor vrijwel elk
onderwijsniveau. De educatieve uitgever staat in
Vlaanderen vooral bekend om zijn leerspellen Loco Mini.
Loco Mini en Loco Bambino
Loco Mini is al meer dan 35 jaar een groot succes: thuis en op
school. Het betekent urenlang leuk en leerzaam speelplezier
voor kinderen. Loco Mini bestaat uit een basisdoos met 12
blokjes. Hierbij horen leuke boekjes met opdrachten. Kinderen
kunnen zelf de uitkomsten controleren. Zo werkt het: leg elk
blokje op het juiste plaatje in het boekje. Draai de doos om.
Klopt de figuur op de achterkant van de blokjes? Dan is alles
goed.
Spelenderwijs leren
Er zijn al meer dan 70 verschillende boekjes over diverse
onderwerpen. De boekjes zijn afgestemd op de verschillende
(leeftijds)niveaus van 4 tot 8 jaar. Loco Bambino is de
peuterversie van het bekende Loco Mini leerspel. Speciaal voor
peuters waarvoor Loco Mini nog wat te moeilijk is.
Spelenderwijs leren ze allerlei belangrijke basisvaardigheden.

Ballon Media
Ballon Media is een uitgever gespecialiseerd in strips en
kinderboeken. Onder het label Ballon Kids geeft het kinderboeken
uit, onder het label Ballon Comics stripverhalen, met Jommeke als
vlaggenschip. Via het verdelingsapparaat Ballon Media Sales
verdeelt Ballon Media niet alleen de eigen uitgaven in Vlaanderen
en Nederland, maar ook de strips en kinderboeken van een aantal
gerenommeerde uitgeverijen zoals Dupuis en Casterman, en de
hoorspelen van het Geluidshuis (zie www.ballonmedia.com voor
een volledige lijst).
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