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Roze en blauwe wolken

Wat zijn ze toch bijzonder, al die nieuwe kleine mensjes. Zeker als

het jouw kindje is. Want die eigen liefdevolle wolk is toch altijd het

mooist en het liefst. En of het nu je eerste of misschien wel vierde

kindje is, elk kind verdient aandacht, liefde en de beste zorg.

Daar helpt Blij’r je bij. Al onze producten maken wij namelijk met

heel veel zorg en aandacht, voor veiligheid en voor comfort. Maar

ook met oog voor vorm en smaakvolle details. En als we dan klaar

zijn, met ontwerpen en maken, gieten we tenslotte over dit alles

nog een extra beetje liefde. Zo krijgt jouw kind, óók van ons, alles

wat het verdient!



Onze drijfveren
Blij’r is een jong, Nederlands merk. Wij maken innovatieve baby- en

kinderproducten die meegroeien. We laten ons inspireren door de

begrippen veiligheid, gebruiksvriendelijkheid en comfort. Maar ook

betaalbaarheid van onze producten vinden wij belangrijk. Want laten

we eerlijk zijn, de uitzet voor een kindje kost best veel geld. Blij’r kiest

voor prettige producten waarop je kunt vertrouwen voor een

overzichtelijke prijs.





Veiligheid
De veiligheid van producten 
staat voorop bij de ontwikkeling/ 
aankoop van een baby-
/kinderproduct. Gebruiksvriendelijkheid

Niemand zit te wachten op een extra zorg. De 
gebruiksvriendelijkheid van onze producten vinden wij 

daarom ook heel belangrijk. 

Comfort
In the end, ontwerpen we voor 
de kleinste gebruikers. Bij hen 
staat comfort op nummer één. 
Comfort is daarom ook onze 
prioriteit.  



Over ons
Achter het merk Blij’r schuilt een compact team. Onze lijnen zijn

erg kort en daarmee zeer efficiënt. Knopen zijn snel doorgehakt

en oplossingen zijn er altijd. Dit maakt het voor ons ook

mogelijk, om in te gaan op ‘Op maat’ gemaakte orders en

aanvragen. We staan altijd open voor innovatie en waardevolle

samenwerkingen.



Online zichtbaarheid
Wij verkopen via de website: www.sjokke.nl
en verkoopplatformen Bol.com, Blokker, 
Amazon en internationaal platform Faire. 
Daarnaast hebben we van elk product een 
instructievideo op YouTube staan. 

Fysieke zichtbaarheid
Wij hebben een eigen showroom in 
Doetinchem, waar we onze producten 
tentoonstellen. 

Leverancier
Naast B2C richten we ons ook op B2B. 
Inmiddels wordt Blij’r verkocht in 
Nederland, Duitsland, Amerika, Belgie en 
Marocco. Wij staan altijd open voor 
waardevolle samenwerkingen. 

http://www.sjokke.nl/


Bekijk 
online ons 

assortiment

https://www.blijr.nl/catalogus/


Mail
info@blijr.nl

Telefoon
+31 (0)85 130 68 23
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Innovatieweg 16F
7007 CD

Doetinchem

www.blijr.nl

https://www.facebook.com/Blijr.nl/
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