VENDÉGLÁTÁS

Egy játéksarok
kellemesebbé teszi
éttermét és
közösségi tereit

Több elégedett
vendég, akik gyakran
visszatérnek, és
tovább is maradnak,
mert a gyerekek nem
unatkoznak, hanem
játszanak!

A boldog gyerekek
egy jobb világot
teremtenek
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All our products are inspected, tested
and certified by SGS Laboratories.
European standard EN 71 specifies
safety requirements for toys.
Compliance with the standard is legally
required for all toys sold in
the European Union.

All our products only use FSC
certified wood, so eco- and
environment friendly!
Our products are conform with
health, safety and environmental
protection standards for products
sold within the EU.

Játékterek Önhöz és
vállalkozásához igazítva
A GYERMEKBARÁT VENDÉGSZERETET
A gyermekbarát szemlélet kellemes környezet kialakulásához járul
hozzá. A nyugodt és stresszmentes környezet a gyerekeknek, a
szülőknek és az alkalmazottaknak is hasznára válik. Továbbá egy
egyedi és kihívást jelentő játéksarok segít az alkalmazottaknak a
gyorsabb kiszolgálásban.

MAGASABB FORGALOM AZ EXTRA
VENDÉGSZERETETNEK KÖSZÖNHETŐEN
Egy vacsora kimenetele gyakran bizony attól függ, hogy a
gyermekek mennyire érzik jól magukat. Ezért a gyermekek
igencsak befolyásolják a vacsora helyszínének megválasztását.
Így hisszük, hogy a gyermeksarok kialakítását nem szabad
kihagyni. Míg a gyerekek játszanak és élvezik az ott töltött időt,
a szülők is jól érzik magukat. Többet fogyasztanak, később pedig
boldogan visszatérnek.

„A gyermeksarok egy hely, ahol a gyerekek
biztonságban játszhatnak. Így sokkal kellemesebb
a légkör az étteremben és a hotel más lobbijában.”
- Johannes Huismann, a Van der Valk Emmeloord tulajdonosa

Játék koncepciók
vendéglátóhelyek
részére

„Több család jön, mint bármikor
ezelőtt… és ez mind a gyermeksaroknak köszönhető.”
- Irene Maris,
a Beachclub Kaaphoorn
tulajdonosa

„20%-kal több a család
vendégeink sorában, amióta
az IKC gyermeksarkot kialakítottuk. Ez egy ideális eszköz a
családok megnyerésére.”
- Mario Ljubic, a Burger King
Whoppertal tulajdonosa

		
„A gyermeksarok barátságos és
családbarát atmoszférát teremt
az éttermünkben.”
- Roompot Buitenplaats
de Hildenberg tulajdonosa

Miért az
IKC?
A IKC JÁTÉK EREJE
Célunk, hogy minden szervezetet gyermekbarát környezetté
alakítsunk. A tudás és a gyerekek játék iránti szeretetének
ötvözésével olyan hatékony termékeket hozunk létre, amelyek
bármely helyiségből gyermekbarát helyet teremtenek. Kreatív
és kihívásokkal teli gyerekjátékaink célja az, hogy a gyerekek
jól érezzék magukat, végtelenül jól érezzék magukat.

BIZTONSÁGOS, VARÁZSLATOS ÉS FENNTARTHATÓ
A biztonság és fenntarthatóság különösen fontos szempontok.
Feltérképeztük az ökológiai lábnyomunkat, és azon dolgozunk,
hogy a lehető legnagyobb mértékben csökkentsük azt. Ezért
olyan anyagokat használunk játékaink gyártása során, amelyek
biztonságosak, tartósak és nem okoznak kárt a környezetben.
Így nemcsak a ma gyermekei élvezhetik a játékokat, de a jövő
generációjának is értéket teremthet.

A TERVEKTŐL A MEGVALÓSÍTÁSIG
Az IKC csapatunk a teljes projektet menedzseli a tervezéstől
a megvalósításig. Projektjeink megvalósulását hollandiai
anyacégünk és saját gyártásunk segíti. Ennek köszönhetően
az egész világon képesek vagyunk kiszolgálni ügyfeleinket.
Teljeskörű szolgáltatási filozófiánk:
• átfogó tanácsadás
• széles választékú termékskála
• egyedi tervezés
• teljes telepítés, karbantartás és széles körű garancia

JÁTÉKSAROK STARTÉGIAI HELYEKEN
Minden négyzetméter értékes, főleg a vendéglátóipari szektorban. Így olyan
játszósarkokat tervezünk, amelyek minden helyiségben beleillenek, akár már fél
négyzetmétertől is. Helyveszteség nélkül tudjuk a gyereksarkot egy lépcsősor alá, vagy
egy fel nem használt sarokba elhelyezni.

A FENNTARTHATÓSÁG ÉS A BIZTONSÁG A FELHASZNÁLT
ANYAGOKNÁL KEZDŐDIK
Csak a legjobb minőségű fa, csak a legkiválóbb festék, minimális mennyiségű
műanyag és a lehető legtöbb újrahasznosítás. Ezek a gyártásunk fő szempontjai.
Fenntartható játékkoncepcióink:
• tartalmazzák a legjobb típusú FSC minősítésű fát
• megfelel az EN-71 biztonsági szabványnak
• antibakteriális és karcálló festékkel vonják be
• könnyen tisztíthatók és karbantarthatók
• nem tartalmaznak laza alkatrészeket

GYEREKBARÁT KÖRNYEZETET SZERETNE?
Legyen sok vagy kevés helye, nagy vagy kicsi a költségvetése,
a játékérték létrehozására mindig van lehetőség. Sok éves
tapasztalattal teremtünk értéket a gyerekbarát vállalatok számára
a világ számos részén. Szeretne további információt kapni, vagy
tanácsokat kérni? Lépjen kapcsolatba velünk, vagy látogassa meg
weboldalunkat!
+36 20 311 7111 | hello@ikcplay.hu | www.ikcplay.hu
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