
RETAIL

IKC ontwerpt en maakt speelconcepten 

voor retailers die ook hun kleinste klanten 

serieus nemen. Meer omzet, meer

terugkerende klanten, een langer verblijf.

De waarde van 
speelplezier voor
uw zaak
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Hogere omzet en extra 
klantbeleving door spelen

“Onze speelconcepten werken. Ze bieden kinderen eindeloos 
veel speelplezier. Dat zorgt voor ontspannen ouders en 
ontspannen ouders geven meer geld uit. Dat zien wij al 

jaren in Nederland en ver daarbuiten.”   

De kracht van spelen
We zeggen niet voor niets: turning play into 
profi t. Spelen werkt. Niet alleen op de korte 
termijn door een hogere omzet, maar ook 
omdat de klantbeleving en merkbeleving 
toenemen. Klanten blijven langer in de winkel 
en het retentiebezoek stijgt. Bovendien: de 
spelende kinderen van nu, zijn de klanten van de 
toekomst. 

Onze full service fi losofi e
Betekent dat we alles voor u regelen. U hoeft 
alleen maar te kiezen welk speelconcept het 
beste bij uw wensen past. De rest doen wij. 
Zo creëren we samen speelwaarde. Onze full 
service fi losofi e vertaalt zich in:

• uitgebreid advies
• keuze uit onze collecties
• of: een ontwerp op maat
• complete installatie en onderhoud
• ruime garantie

Veiligheid boven alles
Helemaal als het om spelende kinderen gaat. 
Daarom maken wij alle producten in onze 
eigen fabriek en kunnen zo altijd de veiligheid 
van onze producten garanderen. Deze zijn 
bovendien door de SGS gecertifi ceerd volgens 
de EN-71 norm en daarmee bewezen veilig en 
duurzaam in gebruik.

Wij weten precies wat kinderen willen
En wat werkt in uw branche. Wij snappen dat 
een investering zich terug moet verdienen en 
het liefst snel. Daarom geven we u toegang tot 
onze kennis en ervaring rondom spelen en de 
waarde van spelen. Wilt u ook kennis maken 
met the power of playing? Neem gerust contact 
met ons op! 



“De kinderhoek biedt een goede 
oplossing voor ouders die graag 

rustig willen winkelen.”

Interieurmanager H&M


