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IKC projektuje i wykonuje takie miejsca zabaw, 

które przyczyniają się do zwiększenia gościnności. 

Więcej sprzedaży, więcej powracających gości i 

dłuższe pobyty. Szczęśliwe dzieci to również 

szczęśliwi rodzice.

Zabawa i radość 
zapewniają najwyższą 
jakość obsługi klienta

IKC READY-TO-PLAY
Moduły naścienne do gier

Interaktywne systemy zabaw
Elementy typu Softplay

KOLEKCJE IKC
IKC Classic
IKC Monster

IKC Arctic

ELEMENTY IKC
Systemy do gir i zabaw

Panele naścienne
Domki do zabawy

Ogrodzenia
Krajobraz do zabawy

Projekty ścienne
Oprogramowanie

IKC CUSTOM MADE
Kąciki zabaw 

Oprogramowanie

MEBLE IKC
Meble dziecięce

Elementy typu Softplay

Turning play into profi t International Kids Concepts
HQ EUROPE
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International Kids Concepts
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Wyższa sprzedaż dzięki 
większej gościnności

„Nasze koncepcje zabawy działają. Zapewniają dzieciom niekończącą się 
radość i zabawę. Dzięki temu dzieci oraz rodzice są zrelaksowani i czują się 
mile widziani. To wspaniale dla Ciebie, ale z pewnością również dla gości i 
personelu. No cóż, bądźmy szczerzy: dzieci, które się nudzą, rzadko kiedy 

tworzą miłą atmosferę w Twoim zakładzie”.

Moc zabawy
Widzimy to każdego dnia. Istnieje dobry 
argument, który przemawia za: turning play 
into profi t. Zabawa działa. A inwestycja w 
radość i zabawę zawsze się opłaca. Zadowoleni 
goście zostają na dłużej, wydają więcej i często 
powracają, ponieważ rodzice lubią wracać do 
miejsca, w którym ich dzieci dobrze się bawią. 
Co więcej – dzieci, które dzisiaj się bawią, są 
Twoimi przyszłymi klientami.

Nasza fi lozofi a pełnej obsługi
Oznacza to, że troszczymy się o wszystko. 
Ty musisz jedynie wybrać, która koncepcja 
kącika zabaw najbardziej odpowiada Twoim 
życzeniom. My zrobimy resztę. Nasza fi lozofi a 
pełnej obsługi przekłada się na następujące 
kwestie:

• obszerne doradztwo
• wybór z naszych kolekcji
• lub: projekt na zamówienie
• pełny montaż i konserwacja
• szeroka gwarancja

Bezpieczeństwo jest naszym 
najważniejszym priorytetem
Zwłaszcza jeśli dotyczy to bawiących się dzieci. 
Dlatego wszystkie produkty wytwarzamy w 
naszej fabryce, dzięki czemu przez cały czas 
możemy zapewniać bezpieczeństwo naszych 
produktów. Posiadają również certyfi kację SGS 
zgodnie z normą EN-71, dlatego gwarantują 
bezpieczeństwo i trwałość.

Wiemy dokładnie, czego chcą dzieci
I co działa w Twojej branży. Rozumiemy, że 
chcesz uzyskać zwrot z inwestycji, a najlepiej 
w jak najkrótszym czasie. I właśnie dlatego 
w kwestii bawienia się i wartości zabawy 
oferujemy swoją wiedzę i doświadczenie. 
Czy chciałbyś również dowiedzieć się więcej 
na temat the power of playing? Uwielbiamy 
oferować swoje doradztwo! 



„Mamy o 20% więcej rodzin w restauracji niż 
przedtem, kiedy nie mieliśmy placu zabaw IKC. 

Kącik dla dzieci to dobre narzędzie, aby pozyskać 
więcej rodzin w restauracji”.

Mario Ljubic
Właściciel Burger King Whoppertal Niemcy


