Вестник „РИКИ – Кандидат-гимназист” е издание, което има доказано
място сред учебно-помощната литература в помощ на учениците от 4.
до 8. клас вече от 21 години.

Списание "Барби" кани всеки месец момичетата на възраст от 5 до 12
години на среща с тяхната любимка Барби. Весели случки, рецепти,
картинки за оцветяване, страници за модата - всичко това могат да
открият читателките на страниците на списанието. Във всеки брой има
и конкурс с награда - кукла Барби.

Списание "Мечо Пух" е насочено към децата в предучилищна възраст.
Благодарение на него те могат не само да се забавляват с Мечо Пух и
приятелите му от Голямата гора, но и да опознаят природата. Във всеки
брой на списанието са включени страници за животните и растенията с много снимки и кратка информация, поднесена по забавен начин.

Списание "Мики Маус" излиза от 24 април 1991 година. Изпълнено с
веселите приключения на Мики Маус, Доналд Дък и техните приятели
Дейзи, Гуфи, Чичо Скрудж и др. Със загадки, ребуси, интересни статии и
игри с награди, списанието се радва на хиляди почитатели. От 2013
година „Мики Маус“ ще излиза веднъж на две седмици, придружен със
специална играчка.
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В месечното списание "Том и Джери" двамата прославени
анимационни герои вечно си погаждат номер след номер, докато
малките читатели се превиват от смях! Освен смешни истории, всички
почитатели на Том и Джери откриват в списанието многобройни
загадки, вицове, тестове, състезания с награди

NG KIDS е любимото списание на децата в САЩ и много страни в
Латинска Америка, Европа и Африка. Всеки брой на NG KIDS попада в
ръцете на повече от 2 милиона малки откриватели - каквито всъщност
са всички деца по света - на английски, африкаанс, унгарски, арабски,
сръбски, турски, нидерландски, хърватски, испански, немски, руски,
румънски, словенски и български език (от 9 май 2008 г.). Да бъдеш
читател на NG KIDS означава да влезеш в голямата страна на
откритията, която няма граници, в която няма „не мога" и дързостта е винаги на мода. В
NG KIDS България ще намерите плакати на любимите ви филми и увлекателни уроци по
английски език English for Kids.

Периодична поредица „Приказки с
игри” включва над 20 заглавия на
български и класически приказки. В
края на всяка книжка има 4-5
страници с игри – лабиринти,
съединяване на точки, рисунки за
оцветяване.
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