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         „Jakie jest twoje najlepsze wspomnienie    z dzieciństwa związane z zabawą? 

 Założę się, że to wspomnienie wywołuje    teraz  uśmiech na twojej twarzy, ponieważ je

           uwielbiasz. To jest właśnie the power of   playing. Moją misją jest tworzenie placów zabaw,

        gdzie dzieci mogą być sobą, w dowolnym    miejscu na świecie. Dlaczego miałbyś   

            w to zainwestować? Ponieważ radość i     zabawa opłacają się. Zawsze. 

                 Więcej powracających gości, wyższe    przychody,    spokojna atmosfera i relaks, ale 

przede wszystkim: wspomnienia na całe życie.   To właśnie jest turning  play into profi t.”

MARCO LANKMAN



„Tworzymy gry rozrywkowe i 
edukacyjne dla dzieci w każdym 

wieku, w dowolnym miejscu na świecie”.



Projektujemy, wykonujemy i montujemy pomysłowe place zabaw, gdzie dzieci mogą się bawić 
bez końca. Dzięki temu naszym klientom oferujemy znacznie więcej niż tylko szczęśliwe dzieci, 
ponieważ nasze produkty zapewniają większe przychody, więcej gości i klientów – w tym powra-
cających, a także więcej spokoju. I to właśnie nazywamy The power of playing.

IKC TWORZY GLOBALNĄ WARTOŚĆ ZABAWY
Nasza fi rma wywodzi się z Holandii, ale nasze place zabaw odnoszą sukcesy na całym świecie. 
Koncepcja The power of playing jest uniwersalna. Mając swoją siedzibę i fabrykę w Chinach, opty-
malnie zaopatrujemy rynek azjatycki, ale nasze produkty można znaleźć na całym świecie. Dzięki 
naszym produktom tworzymy wartość zabawy w ponad 20 krajach, a ich liczba stale rośnie.

The power 
of playing by IKC
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Nasze produkty są przyjazne, stawiające 
wysokie wymagania i pomysłowe, a przy 
tym zapewniają niekończącą się radość 
i zabawę. Jak to robimy? Z niezmierną 
przyjemnością badamy, jak dzieci myślą, 
doświadczają i bawią się. Ponadto 
codziennie czerpiemy z radości, jaką 
dzieci mają podczas zabawy, i uczymy 
się z doświadczeń naszych klientów.

Koncentrujemy się na dostępnych 
koncepcjach, które stymulują dzieci 
do ruchu, z których czegoś się uczą 
i których nigdy nie mają dość. To 
właśnie nasz zespół robi najlepiej. A 
co ważniejsze: to właśnie najbardziej 
lubimy robić!

„Projektujemy, aby słyszeć, 
jak rozbrzmiewa śmiech. 

To nasz najważniejszy cel”.

Uczymy się na podstawie 
dziecięcych zabaw
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WARTOŚĆ ZABAWY W KRÓTKIEJ I 
DŁUŻSZEJ PERSPEKTYWIE
Wartość zabawy to koncepcja, w którą 
wierzymy. Nie tylko na krótką metę, ale 
także w dłuższej perspektywie. Dzięki 
dzieciom, które świetnie się bawią, ich 
rodzice chcą zostać dłużej w takim 
miejscu, wydać więcej i wrócić tu. Ale 
zabawa tworzy także piękne wspom-
nienia. Wspomnienie te w pewnym 
momencie również się opłacą, bo choć 
dzieci dorastają, rzadko zapominają, 
gdzie świetnie się bawiły (a gdzie niestety 
nie).

RETURN ON INVESTMENT
Nasze pomysły na kąciki zabaw można 
znaleźć w sklepach, restauracjach, na 
lotniskach, w poczekalniach, hotelach i 
wielu innych miejscach. Zapewniają one 
również doskonały zwrot z inwestycji. 
Często można to zaobserwować dzięki 

większej sprzedaży, swobodniejszej 
atmosferze oraz szybszym konsultacjom. 
Zabawa się opłaca.

WE ARE TURNING PLAY 
INTO PROFIT
Bez względu na to, ile masz miejsca i 
jakim dysponujesz budżetem: tworzenie 
wartości zabawy opłaca się. A oto 
argumenty:

•  Swobodniejsza atmosfera
•  Więcej klientów
•  Wyższa sprzedaż w przeliczeniu na 
 klienta
•  Większe prawdopodobieństwo, 
 że rodziny tu wrócą
•  Wyjątkowy wzrost przychylnych opinii 
 klientów na temat Twojej marki
•  Bawiące się dziecko to Twój przyszły 
 klient

The power of playing
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„Pamiętasz, gdzie lubiłeś się bawić jako 
dziecko? I jak dobrze się bawiłeś? No właśnie: 

to są nieprzemijające wspomnienia”.



Od pojedynczego naściennego panelu do gier po plac zabaw po powierzchni setek me-
trów kwadratowych, od produktu z naszej kolekcji po kącik zabaw wykonany całkowicie 
na indywidualne zamówienie w stylu Twojej fi rmy: możliwości są nieograniczone. Oferu-
jemy gry i zabawy dostosowane do każdego miejsca i każdego budżetu, mogące spros-
tać wszelkim życzeniom i wymaganiom, w dowolnej części świata. Jesteśmy Twoim 
partner in play.

IKC: 
your partner in play

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
Moduły naścienne do gier
Systemy do gir i zabaw
Kąciki zabaw 
Oprogramowanie
Krajobraz do zabawy
Projekty ścienne

MEBLE IKC
Meble dziecięce
Elementy typu Softplay
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„Od pojedynczego naściennego panelu do gier 
po plac zabaw po powierzchni setek metrów 

kwadratowych, możliwości są nieograniczone.”



HANDEL DETALICZNY
W czasie gdy dzieci się bawią, ich rodzice 
mogą cieszyć się zakupami. Nie muszą 
zajmować się dziećmi, więc mogą skoncen-
trować się na tym, co im oferujesz. Dowodzą 
tego wyniki sprzedaży: kiedy dzieci się bawią, 
ich rodzice wydają więcej pieniędzy, ale ma to 
również pozytywny wpływ na jakość obsługi i 
postrzeganie marki przez klienta.

BRANŻA HORECA
Większość dzieci – w przeciwieństwie do 
rodziców – nie lubi siedzieć przy stole przez 
dłuższy czas. My sprawimy, że dzieci będą 
świetnie się bawić, podczas gdy rodzice 
spokojnie zamówią sobie dodatkową fi liżankę 
kawy lub deser. To samo dotyczy hoteli i 
parków rekreacji, gdzie dzięki naszej koncepcji 
zabawy rodzice mogą się zrelaksować: bo 
szczęśliwe dzieci to szczęśliwi rodzice.

MIEJSCA PUBLICZNE
Dzieci czują się mile widziane, kiedy wiedzą, 
że bierze się je pod uwagę. Tak samo, jak 
ich rodzice. Właśnie dlatego w miejscach 
publicznych często można spotkać nasze 
place zabaw. Są one niezwykle atrakcyjne 
i sprawiają, że ludzie tu powracają. A poza 
tym dzieci świetnie się bawią zamiast nudzić, 
dzięki czemu atmosfera jest przyjemna.

 OPIEKA ZDROWOTNA
Czekanie jest nudne i meczące, ale często 
nieuniknione, kiedy trzeba udać się na wizytę 
do lekarza czy dentysty albo kiedy trzeba ode-
brać leki w aptece. Kącik zabaw w poczekalni 
sprawia, że atmosfera jest komfortowa. Dzieci 
są spokojne, podobnie jak ich rodzice. Dzięki 
temu konsultacja przebiega bezproblemowo, a 
często także szybciej.

OPIEKA DZIENNA
Jeśli są jakieś miejsca, w których chodzi 
przede wszystkim o gry i zabawy, to są nimi 
placówki dziennej opieki nad dziećmi. To 
właśnie tam rodzice powierzają swoje dzieci 
pod opiekę kogoś innego, więc chcą mieć 
absolutną pewność, że środowisko to jest nie 
tylko bezpieczne, ale również, że ich dzieci 
będą mogły bawić się do woli.

WSPÓLNE DZIAŁANIA
Niezwykle cenny jest trend, gdzie coraz więcej 
projektantów wnętrz, architektów i dewelo-
perów włącza koncepcję miejsc do zabawy już 
na początkowych etapach swoich projektów. 
Pragniemy zaoferować nasze pomysły już od 
samego początku: dzięki naszemu zespołowi 
ekspertów od gier i zabaw gwarantujemy ci 
uzyskanie optymalnej wartości zabawy.

The power of playing 
można zobaczyć wszędzie...
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„Zabawa jest koncepcją uniwersalną i dlatego 
nasze produkty odnoszą tak wielki, globalny 

sukces. Gdziekolwiek jesteś, w dowolnym miejscu 
na świecie, dzieci wszędzie się bawią”.



KONCEPCJA I PROJEKT
Jesteśmy dumni z naszych kreatywnych 
i pomysłowych zespołów, które potrafi ą 
zanurzyć się w dziecięcy świat. W 
rezultacie uzyskujemy wspaniałe kąciki 
i place zabaw, odpowiednie do każdego 
miejsca. Wybierz coś z naszej kolekcji 
lub skontaktuj się z nami, jeśli interesuje 
Cię projekt na życzenie.

STWORZENIA WODNE, PODRÓŻ W 
KOSMOS I PRZYJACIELE POTWORY
Nasi projektanci przy pomocy 
kolorowych i atrakcyjnych wzorów 
ożywią każdą fantazję. Wszystkie 
elementy do gier i zabaw są zaprojekto-
wane z wielką starannością i dbałością 
o szczegóły. Dotyczy to naszej własnej 
kolekcji, jak również istniejących marek. 
Myślenie koncepcyjne jest w DNA 
naszego zespołu projektowego. 

GRY INTERAKTYWNE
Nasi twórcy gier opracowują i tworzą 
interaktywne gry, które zabierają dzieci 
na cyfrowe przygody pełne wyzwań. 
Wybierz coś z naszej kolekcji lub skon-
taktuj się z nami, jeśli interesuje Cię 
projekt na życzenie. Gwarancja świetnej 
zabawy. Dla osób w każdym wieku, w 
dowolnym miejscu na świecie.

PREZENTACJE 3D POBUDZAJĄ 
WYOBRAŹNIĘ
Kiedy coś robimy, dajemy z siebie 
wszystko. A zatem kiedy przedsta-
wiamy jakąś koncepcję, robimy to w jak 
najbardziej realistyczny sposób. Nasze 
prezentacje 3D zapewniają realistyczne 
spojrzenie na to, jak będzie wyglądało 
określone miejsce.

Świat fantazji jak żywy – 
specjalnie dla Ciebie

24
IKC TURNING PLAY INTO PROFIT



„Zdaniem IKC The power 
of playing to: przyjemna 
atmosfera w poczekalni i 

spokojne dzieci”.



Własne 
wykonanie

WŁASNA FABRYKA
Bezpieczeństwo jest naszym najważniejszym priorytetem. Zwłas-
zcza jeśli dotyczy to bawiących się dzieci. Właśnie dlatego wszys-
tkie nasze produkty wytwarzamy w naszej własnej fabryce. Dzięki 
temu możemy kontrolować każdy etap procesu produkcji i zagwa-
rantować stuprocentowe bezpieczeństwo naszych produktów. 

CERTYFIKACJA I STANDARYZACJA
Kiedy mówimy: „bezpieczeństwo jest naszym najważniejszym 
priorytetem”, chcielibyśmy tego dowieść. Dlatego wszystkie nasze 
produkty mają certyfi kat SGS zgodnie z normą EN-71, co oznacza, 
że są bezpieczne i trwałe.

KONTROLE
Każdy z naszych produktów przed opuszczeniem fabryki jest 
poddany dokładnej kontroli. Otrzymasz produkt tylko wówczas, 
gdy spełnia on wszystkie wymagania. Wraz ze stuprocentową 
gwarancją bezpieczeństwa.
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Uczciwość i 
zrównoważony rozwój 
to nasze drugie imię
Dlatego właśnie używamy materiałów 
trwałych i niepowodujących szkód dla 
środowiska. Jest to korzystne nie tylko 
dla dzieci, które bawiących się teraz, ale 
również dla przyszłych pokoleń.

ŚWIADOMY WYBÓR DOSKONAŁYCH 
ZASOBÓW
Zrównoważony rozwój i trwałość 
produktów zaczynają się od wyboru 
zasobów: najlepsze drewno, farba niepo-
zostawiająca śladów chemicznych, jak 
najmniejsza ilość tworzyw sztucznych i 
możliwość recyklingu w jak największym 
stopniu. Do naszych ram używamy na 
przykład wyłącznie drewna z certyfi -
katem FSC, co daje gwarancję w zakresie 
pochodzenia tego drewna. Dzięki temu 
mamy gwarancję, że drewno jest skupo-

wane zgodnie z przepisami prawa, 
dobrostan lokalnej społeczności nie jest 
zagrożony, a środowisko jest chronione. 
Dokonywanie zrównoważonych wyborów 
oznacza również tworzenie produktów 
o długim okresie żywotności. Nasze 
produkty działają przez wiele, naprawdę 
wiele lat.

PRZYJEMNOŚĆ Z PRACY
Bardzo mocno troszczymy się o swoich 
pracodawców i chcemy, żeby mogli 
cieszyć się każdym dniem pracy. 
Ponadto współpracujemy wyłącznie z 
takimi dostawcami, którzy tak jak my 
dbają o swoich pracowników i którzy w 
swojej działalności również przestrzegają 
zasad zrównoważonego rozwoju.

31
IKC TURNING PLAY INTO PROFIT



IKC heeft rem qui aut pero tem. 
Ut dissimus ati as est dolut atus. 
Verepel lectem aut odis nam.”

„Nasze produkty mają długi okres 
żywotności, a ich bezpieczeństwo jest 

gwarantowane”.



Jak już wspomnieliśmy: kiedy coś 
robimy, robimy to dobrze. Dlatego 
świadomie opowiadamy się za kom-
pleksowym podejściem:

• Obszerne doradztwo
• Wybór z naszych kolekcji
• Lub: projekt na zamówienie
• Pełny montaż 
• Konserwacja i szeroka gwarancja

Bez względu na to, czy chcesz 
wybrać pojedynczy element do 
zabawy czy też pragniesz przeksz-

tałcić wielką przestrzeń w prawd-
ziwy raj do gier i zabaw, zadbamy 
o wszystko i gwarantujemy 100% 
radości.

KOMPLETNE PROJEKTY
Wszystkie nasze projekty, duże i 
małe, są realizowane kompletnie. 
Obejmuje to wszystkie wybrane 
akcesoria, pełny montaż i dopaso-
wanie oraz dbałość o każdy szczegół. 
Kiedy nasi ludzie opuszczają Twój 
teren, dzieci od razu mogą zacząć się 
bawić. Pomyślimy o wszystkim.

Nasza fi lozofi a 
pełnej obsługi
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IKC heeft rem qui aut pero tem. 
Ut dissimus ati as est dolut atus. 
Verepel lectem aut odis nam.”

„Razem tworzymy idealne 
place zabaw. Dopasowane do 
każdego miejsca, do każdego 

budżetu”.



WIEMY, CO DZIAŁA
IKC uwielbia pomagać w tworzeniu wartości zabawy. Oferujemy swoje wieloletnie 
doświadczenie, wiedzę i wyniki badań, aby móc zaprojektować doskonały kącik 
zabaw do Twojej fi rmy, organizacji lub innego wybranego miejsca. Wiemy, co 
działa. I wiemy również, że zabawa działa. Chcesz otrzymać więcej informacji na 
temat naszych produktów lub uzyskać poradę od jednego z naszych ekspertów? 
Zatem zachęcamy do skontaktowania się z nami bez żadnych zobowiązań.

Let’s turn 
play into profi t 
together!

International Kids Concepts | HQ EUROPE
De Linge 41, 8253 PJ  Dronten, The Netherlands
Telefon: +31 (0)321 38 77 30
E-mail: sales@ikcplay.com

International Kids Concepts | HQ ASIA
Building E Huizhong Shangbiao
555 Ya’ao road, Jiaxing, China
Telefon:  +86 (0)573 82 58 61 83
E-mail: sales.cn@ikcplay.com

38
IKC TURNING PLAY INTO PROFIT



Turning play into profi t 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
Building E Huizhong Shangbiao
555 Ya’ao road, Jiaxing
China
+86 (0)573 82 58 61 83
sales.cn@ikcplay.com


