
Nagyobb látogatói 
elégedettség a  
játékoknak köszönhetően

Sportlétesítményektől a 

szállodákig: kellemes

légkör minden 

látogatónak!

SZABADIDŐ
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Egy tér akkor van 
kész, ha abban 

mindenki jól érzi 
magát.

A gyerekek is 
 természetesen!

Az IKC 
 játékkoncepciói 

világszerte kínálnak 
erre megoldást. 

Határokat csak a 
képzelet szabhat!

A játszó  gyermekek 
mindig pozitív 

hatással vannak a 
látogatói élményre.

A boldog gyerekek 
jobb világot 
teremtenek

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 legal-
ly 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.



Megfelelő játéksarok 
 mindenféle szabadidős 
 tevékenységhez
A JÁTÉK POZITÍV FIGYELEMELTERELÉST BIZTOSÍT

A GYEREKSAROK ELŐNYEI A SZABADIDŐS 
LÉTESÍTMÉNYEKBEN

Minden szabadidős létesítmény különbözik. A gyereksarkok 
mindig pozitívan hatnak a látogatók érzelmeire. Lehetővé teszik a 
szülők számára egy újabb csésze kávé elfogyasztását, egy másik 
ruha felpróbálását, vagy akár egy extra edzés elvégzését.   
A játékok még egy egyszerű sorbanállást is megkönnyítenek. 

Ha a vendégek megtalálják a szórakozási lehetőséget egy 
létesítményben, akkor szívesen visszatérnek oda. A játszósarkok 
azok, amik családbarát légkört teremtenek a sportlétesítményben, 
a múzeumban, a moziban vagy a vidámparkban. Ez a kellemes 
környezet több visszatérő látogatót, jobb márkaismertséget és 
nagyobb forgalmat eredményez.

„A gyermeksarok egy hely, ahol a gyerekek biztonság-
ban játszhatnak. Sokkal kellemesebb légkört ad az 
 étteremnek és a hotel más helyiségeinek.” 
- Johannes Huismann, a Van der Valk Emmeloord tulajdonosa



„Ha játékokkal lefoglaljuk a 
gyerekeket, a szülők könnyebben 
eljönnek edzőtermeinkbe.”
 
- Gym3 Amstelveen edzőterem

Szabadidős játék- 
koncepciók



“A játszósarok előnyt jelent  számunkra 
versenytársainkkal szemben.  
A játszósaroknak köszönhetően több 
család választja az éttermünket és 
gyakrabban is térnek vissza. ”
 
- Irene Maris. Strandklub Kaaphoorn

„Az IKC teljesen egyedi játékteret 
tervezett az Emma’s Ecke 
számára, amely tökéletesen 
illeszkedik a BvB stílusához.”
 
- Visual merchandising   
 szakember.  
 Borussia Dortmund 
 Football Club Germany



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

Miért az 
IKC?

A IKC JÁTÉK EREJE 

BIZTONSÁGOS, VARÁZSLATOS ÉS FENNTARTHATÓ 

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.

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



JÁTSZÓSAROK KONCEPCIÓK STARTÉGIAI HELYEKEN
A tapasztalatok azt mutatják, hogy a játszósaroknak pozitív üzleti hatása is van. 
A játékok az étteremben nyugodtabb légkört biztosítanak, ezáltal a családok 
bőségesebben étkeznek és gyakrabban visszatérnek. Ha üzlete játszósarokkal 
rendelkezik a pénztárnál, a gyerekek nem fognak unatkozni a sorban és nem zavarják a 
többi vásárló nyugalmát. A boldog gyerekek boldog szülőkkel távoznak.

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!

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

A FENNTARTHATÓSÁG ÉS A BIZTONSÁG A FELHASZNÁLT  
ANYAGOKNÁL KEZDŐDIK 

BIZTONSÁGOS, VARÁZSLATOS ÉS FENNTARTHATÓ 

+36 20 311 7111 | hello@ikcplay.hu | www.ikcplay.hu

www.ikcplay.hu



International Kids Concepts
HQ EUROPE
De Linge 41
8253 PJ  Dronten
The Netherlands
+31 (0)321 38 77 30
sales@ikcplay.com

International Kids Concepts
HQ ASIA-PACIFIC
Office 1-232, 1933 Laochangfang,
611 LiYang Road, Hongkou district, 
Shanghai, China
+86 (0) 21 6506 1232
sales.cn@ikcplay.com

International Kids Concepts   
OFFICE HUNGARY
Váci út 71.
1047 Budapest
Hungary
+36 20 311 7111
hello@ikcplay.hu

www.ikcplay.hu


