
HANDEL DETALICZNY

IKC projektuje i wykonuje kąciki zabaw dla 

przedsiębiorców z branży handlu detalicznego, 

którzy poważnie traktują swoich najmłodszych 

klientów. Więcej sprzedaży, więcej powracających 

klientów i dłuższy pobyt w sklepie.

Wartość zabawy 
i radości

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
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Wyższa sprzedaż i lepsza obsługa 
klienta dzięki zabawie

„Nasze koncepcje zabawy działają. Zapewniają dzieciom niekończącą 
się radość i zabawę. Dzięki temu rodzice są zrelaksowani, a 

zrelaksowani rodzice wydają więcej pieniędzy. Widzimy to już 
od wielu lat zarówno w Holandii, jak i za granicą”.

Moc zabawy
Istnieje dobry argument, który przemawia za: 
turning play into profi t. Zabawa działa. Nie 
tylko dzięki wyższym przychodom w krótkim 
czasie, ale także dzięki coraz lepszej obsłudze 
klienta i rosnącej renomie marki. Klienci dłużej 
pozostają w sklepie i wzrasta liczba stałych 
klientów. 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! 



„Kącik dla dzieci to świetne 
rozwiązanie dla rodziców, którzy 
chcą przeglądać i robić zakupy w 

wolnej chwili”.

Interior Manager H&M


