
Napjainkban a vásárlói  
élmény egyre fontosabbá 
válik, különösen a  
kiskereskedelemben

Ügyeljen arra, hogy 

mindenki jól érezze 

magát! A gyermekes 

családok is!

KISKERESKEDELEM
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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!

Amíg a gyerekek 
játszanak, a 

vásárlók több 
időt töltenek 

böngészéssel, 
vásárlással. Kollégái 
fokuszáltan tudnak 
vásárlóikkal törődni.

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 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.



Az Ön boltjára szabott 
gyereksarok

NÖVELJE A VÁSÁRLÓI ÉLMÉNYT

A GYEREKSAROK MINDIG MEGTÉRÜL

Az emberek a jobb vásárlási élményt keresik. A tapasztalatok 
azt mutatják, hogy a játéksarkokba történő befektetés az egyik 
legjobban megtérülő beruházás. Növeli a vásárlói élményt és jót 
tesz az üzlet légkörének is. Nyugodtabb vásárlást és nyugodtabb 
munkahelyet teremt. 

A gyerekek lefoglalása egyfelöl több időt biztosít a szülőknek és 
az ügyfeleknek böngészésre és vásárlásra, másfelöl a játékokkal 
gyönyörű emlékeket szeretnek, s ezek az emlékek visszatérnek, 
mert amikor a gyerekek felnőnek, eszükbe fog jutni, hogy régen 
mely boltokban érezték jól magukat, mely helyeken voltak kellemes 
emlékeik. A pozitív gyerekkori élmények pozitív márkaismeretet 
teremtenek.

„A gyereksarok remek segítség azoknak a 
szülőknek, akik szeretnek  könnyedén  
vásárolni és böngészni.”
 - H&M vezető – Hollandia



„A gyerekeknek létrehozott 
foglalkoztató sarok segít abban, 
hogy beszélhessek vevőimmel 
és tanácsokat adhassak anélkül, 
hogy megzavarnának.” 

- Jaap de Vries, a de Vries 
autókereskedés tulajdonosa 

Kiskereskedelmi 
játéksarok koncepciók



„A szülők inkább az  üzletünkben 
vásárolnak, mert magukkal 
hozhatják gyermekeiket.” 

- Albert Heijn Bavel  
 szupermarket tulajdonosa

„A családok most úgy 
 tekintenek az üzletünkre, 
mint egy kellemes nap a 
 gyerekeikkel. Amíg a  gyerekek 
játszanak, a felnőtteknek 
van idejük tanácsot kérni és 
feltenni kérdéseiket nyugodt 
körülmények között. ” 
 
- Möbel Hesse



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



Semmi sem fontosabb, mint az áruház alapterületének optimális kihasználtsága. Minden 
négyzetméter értékes. Olyan játszósarkokat tervezünk, amelyek minden helyiségbe 
beleillenek, akár már fél négyzetmétertől is. Helyveszteség nélkül tudjuk a gyereksarkot 
egy lépcsősor alá, vagy egy fel nem használt sarokba elhelyezni.

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

JÁTSZÓSAROK KONCEPCIÓK STARTÉGIAI HELYEKEN

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!

BIZTONSÁGOS, VARÁZSLATOS ÉS FENNTARTHATÓ 

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

www.ikcplay.hu



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

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


