


3
WWW.IKCTURKEY.COM

Oyunun gücü evrenseldir.  8
Oyun değerinin kısa ve uzun dönem avantajları. 11
Oyun konseptlerimiz her yerde karşınıza çıkabilir.  14
Koleksiyonlarımızı keşfederek ilham alın.  18
Çizimden dizayna giden yolculuk… 22
Neden özel tasarlanmış bir oyun alanı tercih etmeliyim? 25
Dünya çapında satış ve dağıtım ağımız 29
Tüm üretim kendi tesislerimizde gerçekleşmektedir.   33
Eşitlik ve sürdürülebilirlik, bizim ikinci adımızdır.   34
A dan Z ye hizmet felsefemiz  38
Mutlu çocuklar daha güzel bir Dünya yaratır. 42



5
WWW.IKCTURKEY.COM

“Çocukluğunuzda oyun oynarken  
hatırladığınız en özel an neydi?” 

“Bu hatıra muhtemelen yüzünüze bir gülümseme getiriyor... Sadece mutlu hatıradan dolayı değil, aynı zamanda o 

zamandaki kaygı olmadan rahatça oynamanızdan gelen bir gülümseme…

Çocuk olmak; gülmek, oynamak, bitmeyen bir fantezi içinde yaşamak, özgüven ve saygı sahibi olmak, yaratıcı, 

dürüst ve hepsinden önemlisi tarafsız olmak demektir. Bu genç yaşta, beyinde çocukların geri kalan yaşamını belir-

leyecek milyonlarca bağlantı kurulur.

Her yerde çocuklar için olumlu ortamlar yaratarak dünyaya bir iz bırakmak benim görevim. Bize eşlik edin ve oyun 

konseptlerimizle yarattığımız atmosferi deneyimleyin.””

- MARCO LANKMAN, CEO IKC GLOBAL



“Dünyanın her yerindeki, her 
yaştaki çocuk için eğlenceli ve 

eğitici oyunlar yaratıyoruz.”
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Çocuklara mümkün olduğunca uzun süre çocuk 

kalma şansı vererek daha iyi bir dünya yaratmaya 

çalışıyoruz. Yaratıcı ve eğitici oyun konseptlerimiz, 

çocukların kendileri olabilmeleri,kendilerini mutlu ve 

iyi hissetmelerini sağlar. Bu, dünyanın her yerindeki 

çocukları kapsayan bir mutluluktur. 

BIR ÇOCUĞUN OYUNU DÜNYANIN  
HERYERINDE AYNIDIR. 
Şirketimizin kökleri Hollanda’dadır, ancak oyun 

konseptlerimiz dünya çapında bir başarıya sahiptir.. 

Ülkeler, kültürler ve diller arasındaki büyük farklılıklara 

rağmen, çocuk oyunu her yerde aynıdır. Bir çocuğun 

gelişimi söz konusu olduğunda bu en önemli konudur. 

Oyun konseptlerimizin tasarımı, herhangi bir çocuğun 

ürünlerimizle güvenli ve bir açıklamaya gerek duymadan 

oynamasını sağlar. Dünyanın her yerinde çocukların 

gelişimini destekleyerek geleceğe yatırım yapıyoruz.

Oyunun gücü 
evrenseldir. 
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Oynamak güzel anılar yaratır. Bu anılar kesinlikle işe yarıyor çünkü çocuklar büyüyor 

ve eskiden nerede iyi vakit geçirdiklerini hatırlıyorlar. Çocuklar eğlendiğinde, 

ebeveynler daha uzun süre kalabilir, daha fazla harcayabilir ve daha sık geri gelebilir. 

Ebeveynler, çocuklarının eğleneceklerini ve kendilerini iyi karşılanacaklarını bilirlerse, 

işletmenizi tekrar tercih etme olasılıkları daha yüksek olacaktır.

OYUN DEĞERINE YATIRIM YAPIN..
Çocukların sınırsız keyif alabilecekleri çocuk köşeleri oluşturuyor, üretiyor ve 

kuruyoruz. Bu, kuruluşunuza mutlu çocuklardan çok daha fazlasını sunar. Aileler 

memnuniyetle karşılanır ve size geri dönmekten mutluluk duyarlar. Ek olarak, 

diğer ziyaretçiler ve personel, aşırı hareketli ve etrafta koşmaya başlayan çocuklar 

tarafından daha az rahatsız edilir.

Çok ya da az alanınız, büyük ya da küçük bir bütçeniz olsun: oyun değeri yaratmak 

her zaman sağlam bir yatırımdır:

  daha yüksek gelir elde edin 

  daha fazla ziyaretçi 

  daha fazla geri dönen müşteriler 

  daha rahat bir ortam 

  benzersiz marka deneyimi 

Oyun değerinin kısa ve 
uzun dönem avantajları



“Çocukların oyun tarzına  yönelik 
 bilgimizi ve sevgimizi birleştirerek, 
her alanı çocuk dostu bir ortama 

dönüştüren güçlü ürünler yaratıyoruz.”
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Oyun konseptlerimizi 
Dünyanın her yerinde  
görebilirsiniz

ALIŞVERIŞ MERKEZLERI 
Çocukları oynarken, ebeveynlerin gezinmek ve alışveriş yapmak için daha fazla zamanı olur. 

Çocuklar eğlenirken onlar sizin ürün çeşitliliğinize odaklanabilirler. Bu, satış rakamlarıyla 

kanıtlanmıştır: Oynayan çocuklar, müşteri deneyimi ve marka bilinirliği üzerinde olumlu bir 

etkiye sahiptir. Ayrıca, ebeveynlerinin daha fazla para harcamasına izin verir.

KREŞ VE ANAOKULLARI 
Sadece Eğlenmekten ibaret olan bir yer varsa, o da kreştir. Ebeveynler, çocuklarını 

uzmanların bakımına emanet eder. Bu nedenle kreşin tüm çocuklar için güvenli bir ortam 

sunması önemlidir. Eğitici oyun konseptlerimiz ile çocuklar gönül rahatlığıyla oynayabilirler.

SAĞLIK HIZMET NOKTALARI 
Örneğin doktorda, dişçide veya eczaneden ilaç alırken beklemek kaçınılmazdır. Bekleme 

odasındaki oyun konsepti, tüm ziyaretçiler ve personel için rahat bir atmosfer yaratır. 

Çocuklar ve ebeveynleri daha rahattır, bu da genellikle daha sorunsuz ve daha verimli bir 

danışma sağlar.

HIZMET SEKTÖRÜ 
Bir akşam yemeği, tatil veya geceleme sırasında misafirlerinizin deneyimi, genellikle 

çocukların eğlenip eğlenmemeleri ile yakından ilgilidir. Kuruluşunuzda herkese bir yer 

verdiğinizde, tüm konuklar kendilerini rahat ve hoş karşılanmış hissederler. Aileler fazladan bir 

fincan kahve sipariş etmekte özgürdürler ve hoş bir deneyim yaşadıkları için işletmenize geri 

dönme olasılıkları daha yüksektir.

TATIL VE EĞLENCE NOKTALARI 
Dışarıda bir gün geçirmek her yaş için eğlencelidir, ancak bu günlerde bile ziyaretçilerinizin 

yemek, yolculuk veya bilet için sırada beklemesi gerekebilir. Yetişkinler için bu genellikle 

bir sorun değildir, ancak en genç ziyaretçiler için beklemek çok sıkıcı olabilir. Çocuk köşesi, 

çocuklara beklerken oynayabilecekleri ve keşfedebilecekleri güvenli bir yer sağlar.

HALKA AÇIK ALANLAR
Halka açık bir alanda bulunan çocuk köşesi, ziyaretçilerinizle rahatsız edilmeden sohbet 

edebilmenizi sağlar. İster belediyenin resepsiyonunda ister havaalanında beklerken. Daha 

hoş bir ortam sağladığınız için aileler kendilerini daha rahat hissedeceklerdir.

Mutlu çocuklar mutlu ebeveynler sağlar.

İÇ MIMARLAR
Gittikçe daha fazla sayıda iç mimar, mimar ve proje geliştiricinin tasarım sürecinin ilk 

aşamalarında oyun değeri içermesi değerli bir trend olmaya başlamıştır. Bunu olabildiğince 

kolaylaştırmak için ürünlerimizin 3D modellerini sizlerle paylaşabiliriz. Bu, herhangi bir 

projede oyun değerinin optimal entegrasyonunu sağlayacaktır.



“Tek bir duvar oyunundan özel 
yapım bir çocuk köşesine. 

Oyun konseptlerimizle:  
olasılıklar sonsuzdur.”
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Koleksiyonlarımızı  
keşfedin ve ilham alın...

IKC MONSTER
Monster koleksyionu, çocukları evrende bir yolculuğa çıkarır. Bu 

parlak renkli koleksiyon, çocukların hayal dünyalarını güçlendirir. 

IKC DELTA
Delta koleksiyonu, aynı anda en fazla dört çocuğun birlikte  

oynamasına izin veren etkileşimli oyun sistemleri ve dokunmatik 

ekranlar içerir. Ekranlar kolay temizlenebilir, son derece güçlü ve 

çizilmeye karşı dayanıklıdır. 

IKC ARCTIC
Arctic koleksiyonundaki ürünler, canlı ve nötr renklerle sürdürülebilir, 

doğal bir görünüme sahiptir. Ahşap çerçeveler beyaz serigrafi baskılı 

bir katmana ve ahşap aksanlara sahiptir.

Tasarımdan kuruluma kadar ürünlerimizin tüm geliştirmesi kendi bünyemizde yapılır,

eğlenceyi ve güvenliği bu şekilde garanti ediyoruz. Kullandığımız malzeme ve üretim 

teknikleri sayesinde ürünlerimiz uzun yıllar dayanacak ve optimum hijyen unsurlarını  

korumaktayız.

IKC BUXUS
Buxus koleksiyonu, doğal bir görünüme ve net bir şekilde görülebilen 

ahşap bağlantılara sahip ergonomik tasarımlı çocuk mobilyaları 

içerir. Koleksiyonda farklı renklerde ahşap sandalyeler, masalar, 

banklar ve boncuklu masa bulunmaktadır. 

IKC KLASIK
Classic koleksiyonu zamansız birçok tasarım içeriyor. Koleksiyon, 

tanınan stili ve neşeli renkleri sayesinde uzun yıllardır dünya çapında 

bir başarı elde etti.



“Uygun ve ticari olarak ilgi çekici 
oyun konseptleri oluşturmak için 
deneyimimizi ve uzmanlığımızı 

kullanıyoruz.”
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Çizimden 
dizayna 
Çocukların dünyasına kendilerini kaptıran yaratıcı ve hayal gücü kuvvetli ekiplerimizle 

gurur duyuyoruz. Bu, her alana uygun, oyun değeri yüksek muhteşem çocuk köşeleri ile 

sonuçlanıyor. İster koleksiyonumuzdan seçim yapın, ister özel bir tasarım olsun.

DETAYLAR KILIT NOKTADIR. 
Tasarımcılarımız, her türlü hayal gücünü,çekici tasarımlarla hayata geçiriyor. Bir fikirden 

ilk satırlara ve kağıt üzerindeki eskizden gerçekçi bir 3D çizime. Tüm oyun öğeleri büyük 

bir özenle ve ayrıntılara dikkat edilerek tasarlanmıştır. Kavramsal düşünme, tasarım 

ekibimizin DNA’sındadır.

INTERAKTIF OYUNLAR 
Oyun geliştiricilerimiz, çocukları zorluklarla dolu bir dijital maceraya çıkaran etkileşimli 

oyunlar tasarlar ve yaratır. Çoklu yazılım çözümleri nedeniyle, aralarından seçim 

yapabileceğiniz çok sayıda oyun seçeneğimiz vardır. Hepsi tamamen hazırlanmış ve 

dokunmatik ekranlarımıza kurulmuş, tak ve çalıştır şeklinde sizlere ulaşır. 

3 BOYUTLU ÇIZIMLER, HAYAL GÜCÜNÜ TETIKLER
Bir konsept sunduğumuzda bunu en gerçekçi şekilde yapıyoruz. 3D sunumlarımız, istenen 

oyun alanının nasıl görüneceğine dair gerçekçi bir izlenim sağlar. Bu şekilde tam olarak 

ne bekleyebileceğinizi bilirsiniz.
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Çünkü bu hem çocuklar hem de ebeveynleri için marka deneyimini 

arttırıyor. Kuruluşunuzun temel değerlerine uyması için oluşturulmuş 

tanıdık bir şey sunabilirsiniz. Çocuklar ve ebeveynleri, işletmenizi her 

ziyaret ettiklerinde markanıza ve değerlerinizi özümseyecekler. çocukların 

markanızın dünyasına kendilerini kaptırabilecekleri bir çocuk köşesi veya 

oyun alanı. Çocukları kendi benzersiz yönteminizle eğlendirmek için harika 

bir yoldur: İşte oyunun gücü…

DUVAR DIZAYNLARI VE EPDM ZEMIN KAPLAMA 
Duvarlarınızı kurumsal kimliğinizden veya istediğiniz herhangi bir 

tasarımdan renk veya logo ile kaplayarak çocuk köşesine ekstra 

oyun değeri katın. Bunun yanı sıra 16 farklı renkte ve sayısız renk 

 kombinasyonunda darbe emici EPDM zemin kaplaması ekleyebilirsiniz. 

EPDM, küçük kauçuk granüllerden yapılmıştır, bu da onu kuruluşunuza göre 

tamamen özelleştirmeyi mümkün kılar.

IKC tasarım ve üretim süreci benzersizdir çünkü IKC baştan sona 

tüm süreci kontrol eder. Şirketinizde veya kuruluşunuzda tasarımdan 

kuruluma kadar. IKC, tüm dünyada farklı markalar için çeşitli oyun 

konseptleri tasarlamıştır.

Neden özel dizayn 
edilmiş bir oyun alanı?



“Oynayan çocuklar uzun 
süreli pozitif marka  

bilinirliği sağlar.”
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15 yılı aşkın bir süredir oyun konseptleri üretiyoruz. Tüm tedarik zincirini kontrol ediyoruz. Hem Hollanda 

hem de Çin Şanghay’da bulunan merkezimiz ve Jiaxing Çin’deki kendi fabrikamız ile dünyanın her yerindeki 

müşterilere hizmet veriyoruz.

AVRUPA GENEL MERKEZIMIZ 
Merkezimiz Avrupa Hollanda’da bulunmaktadır. Burada tasarımcılardan ve pazarlamacılardan oluşan 

ekiplerimiz, tüm müşterilerimize en iyi şekilde ulaşmak için satış ve lojistik profesyonelleriyle yakın bir şekilde 

çalışır. Ayrıca dağıtım merkezi olarak işlev gören ve teknisyenlerimizin kurulumları hazırlaması için temel 

oluşturan bir depomuz vardır.

ASYA GENEL MERKEZIMIZ 
Çin deki ticari takımımız, Şanghay’daki Asya genel merkezimizde bulunmaktadır. Bağımsız ekip; satış, 

pazarlama ve tasarım biriminden oluşmaktadır. Bu ekiple, büyüyen Çin pazarının yanı sıra Japonya, Singapur, 

Tayland ve Hindistan gibi komşu ülkeler için oyun değeri sağlayabiliriz.

DISTRIBÜTÖRLERIMIZ 
Satış ekiplerimize ek olarak, geniş bir distribütör ağıyla da birlikte çalışıyoruz. Bu, dünya çapındaki ülkelerle 

bağlantı kurmamızı sağlar. Ülkeler hakkındaki bilgileri, organizasyonlar için oyun değeri konusundaki  

uzmanlığımızla birleştirerek, tüm müşterilerimize en iyi şekilde hizmet verebiliriz.

Dünya çapında satış 
ve dağıtım ağımız 



“Oyunun gücü: bekleme odasında 
oynayan çocuklar ile çok sakin  

bir ortam.”
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Tüm ürünlerin üretimi kendi  
fabrikamızda yapılmaktadır. 
Fabrikamız doğu Çin’de, Jiaxing şehrinde, Şanghay’dan yarım saatlik bir uzaklıktayer 

almaktadır. Burada tüm oyun konseptlerimizi üretiyoruz. Bu, üretim sürecinin her adımını 

kontrol etmemizi ve ürünlerimizin güvenliğini garanti etmemizi sağlar.

KULLANILAN MATERYALLERIN SEÇIMI 
Ürünlerimiz için sadece yüksek kaliteli malzemeler kullanıyoruz. Bu seçim, mükemmel 

bir oyun konsepti yaratmak için yalnızca en iyi hammaddelerin kullanılabileceği fikrine 

dayanmaktadır. Ürünlerimiz, son ürünü dokunması keyifli ve sağlam hissettiren FSC 

sertifikalı kayın ağacı ve MDF içerir. Oyun konseptlerimiz su bazlı boya ile boyanmış ve 

çizilmeye karşı dayanıklı, antibakteriyel cila ile tamamlanmıştır. 

ÜRETIM PROSESIMIZ 
Fabrikaya gelen kaba ahşaptan pürüzsüz, elle zımparalanmış son ürüne kadar. İlk boya 

katmanından son cilaya kadar. Ürünlerimizi büyük bir özenle ele alıyoruz. Grafikler, 

geleneksel bir serigrafi baskı yöntemiyle oluşturulur. Baskı elde yapılır ve her renk ayrı  

ayrı uygulanır.

GÜVENLIK VE SERTIFIKALAR 
Ürünlerimizin tamamı Avrupa EN-71 standardına göre SGS sertifikalıdır ve bu nedenle 

güvenli ve dayanıklı oldukları kanıtlanmıştır. Kalite kontrollerimizle ürünlerimiz her zaman 

en yüksek güvenlik standartlarına ulaşır. Bu, standart 2 yıllık garantimize korunmaktadır. 
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Bu nedenle dayanıklı ve çevreye zarar vermeyen malzemeler kullanıyoruz. Çocuklarımızın 

sadece bugünü değil, geleceğini de düşünüyoruz. 

KALITELI KAYNAKLAR IÇIN BILINÇLI SEÇIM
Sürdürülebilirlik ve dayanıklılık, doğru kaynak seçimiyle başlar: sadece kimyasal iz bırakmayan 

en iyi ahşap ve boya, Ayrıca minimum miktarda plastik kullanıyor ve mümkün olduğunca geri 

dönüştürülebilir ürünler kullanıyoruz.

Çerçevelerimizde ahşabın menşei konusunda güvence sağlayan FSC sertifikalı ahşap 

kullanıyoruz. Bu şekilde yerel toplumun refahının risk altında olmadığından ve çevrenin korun-

duğundan eminiz.

Dört kilit noktada fark yaratarak üretim sürecimizin verimliliği için sürekli çalışıyoruz:

 ■ En iyi materyal ve üretim tesisi

 ■ ekonomik nakliye politikası 

 ■ enerji verimliliği 

 ■ paketleme ürünlerinin geri dönüşümü 

GÜZEL ÇALIŞMA ORTAMI 
Çalışanlarımıza iyi bakarak harika bir fabrika kurduk ve her iş gününden keyif almalarını 

istiyoruz. Bunun dışında sadece çalışanlarına bizim gibi özen gösteren tedarikçilerle 

çalışıyoruz.

Eşitlik ve sürdürülebilirlik, 
bizim ikinci adımızdır. 



“Ürünlerimiz uzun ömürlü 
ve güvenliği garantilidir.”
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A dan Z ye hizmet  
felsefemiz 
Tüm oyun öğeleri, ayrıntılar için azami özen ve dikkatle tasarlanmıştır. Çocuk 

köşesi tasarlanıp üretildikten sonra kurulum ekibi eğer istenir ise kuruluma 

yardımcı olabilir. Mekanizmalarımız güvenlik odaklı çalışır. Her zaman tam hizmet 

yaklaşımı sağlamaktayız:

 ■ her ayrıntıyı düşünen tavsiyeler 

 ■ komple kurulum hizmeti 

 ■ bakım 

 ■ geniş garanti koşulları 

İster tek bir oyun öğesi seçin, ister tüm bir alanı gerçek bir çocuk cennetine 

dönüştürmek isteyin, tasarımdan kuruluma kadar her şeyle biz ilgileneceğiz.

ANAHTAR TESLIM PROJELER 
Büyük küçük tüm projelerimiz anahtar teslimi teslim edilmektedir. Bu, seçilen tüm 

aksesuarları, tam montajı ve her ayrıntıya gösterilen özeni içerir. Çalışanlarımız 

binanızdan ayrıldığında, kuruluşunuzda oyun değerinin faydalarını hemen 

göreceksiniz. Arkadaşlarım çıktıktan sonra oyun zamanı başlasın…



“Dünya çapında, her alanda, her 
bütçeye ve her isteğe göre oyun 

değeri sunuyoruz.”
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ÇOCUK DOSTU BIR YAKLAŞIMI KELŞFEDIN 
Uzmanlarımız, kuruluşunuzu çocuk dostu bir ortama dönüştürmenize yardımcı olmaktan 

mutluluk duyacaktır. Bunu yaparak oyuna değer katmanın olumlu etkilerinden yararlanabilirsiniz.

Belirli bir alan için daha fazla bilgi veya tavsiye almak ister misiniz? Bizimle iletişime 

geçmekten çekinmeyin, uzmanlarımız size yardımcı olmaktan mutluluk duyar!

Mutlu çocuk mutlu 
bir Dünya yaratır 
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