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Karneval – året runt

Familia först i Sverige med unika lekrum för barn och vuxna
Capella Play erbjuder
ett interaktiv, kreativ
och stimulerande miljö
för barn i åldrarna
0-12 år och leksugna
medföljande vuxna.

barnmeny där all mat lagas i eget
kök och som även arrangerar födelsedagskalas.

Lockar papporna till köpcentrat

Capella Play är inte bara till för
barnen. I anläggningen finns en avslappnad lounge med tillgång till tv,
datorer med internetuppkopling och
tidningar. Föräldrar kan välja att
var tillsammans med barnen, sitta
för sig själva eller gå och handla.
Möjligheten att vara kvar, gå iväg
en stund och komma tillbaka minskar stressen, skapar ökad trivsel
och ger även ökade möjligheter för
föräldrarna att var för sig att gå iväg
i lugn och ro. Besöket på köpcentret
blir mer lustfyllt – för alla.
Wendy ser gärna att föräldrar tar
chansen att leka med sina barn.
– Undersökningar visar att heltidsarbetande föräldrar endast har
19 minuters individuell ansiktemot-ansikte kommunikation med
sina barn, per dag. Vi gör allt för
att skapa en kreativ miljö i motsats
till reaktiv, som de flesta data- och
tv-spel annars erbjuder. Vi kommer
att bidra till att göra Familia så attraktivt att även papporna spenderar
längre tid i köpcentrat.

Karneval i Hyllinge

Glöm ”bollhavet” på IKEA eller Mc Donalds. Aktivitets- och
äventyrslandet Capella Play
erbjuder ett helt nytt koncept
för den svenska markanden.
Tema: Karneval. Det blir roligare att handla – helt enkelt.
Capella Play startades i Danmark av
makarna Hans och Wendy Fredsted
för ett par år sedan. Capella Play är
ett synnerligen gott resultat av lång
erfarenhet av barn och skickligt entreprenörsskap. Idag finns Capella
Play etablerade på tre affärscentrum i Köpenhamnsregionen. På
Familia Hyllinge får svenskarna på
hemmaplan för första gången besöka Capella Play.

Lek – även för vuxna

För Capella Play är interaktivitet
och kreativitet centrala nyckelord i
verksamheten.



– … och inkluderande, tillägger
Wendy Fredsted. Det finns alltför
många liknande anläggningar där
man snabbt lämnar barnen, droppar
dem för att sticka iväg och handla.
Vi vill inte separera barn från deras föräldrar eller
anhöriga. Sedan är vi
måna om att erbjuda
bra leksaker och upplevelser av hög pedagogisk kvalitet.
Capella Play direktimporterar leksaker från England
och erbjuder även
försäljning av dessa
i angränsande butik.

”

besökare beter sig när man handlar
på köpcentrum utvecklades ett internationellt gångbart kommersiellt
koncept.
– Vi såg en underutvecklad
marknad, inte minst med tanke på
klimatet i norra Europa. Vi ser Skandinavien som vår
hemmamarknad och
därefter övriga Europa. Att vi valde
Familia
Hyllinge
som vår första etablering i Sverige
beror på det lägliga
tillfället, närheten
till Köpenhamn samt affärscentrets
tydliga familjeprofil.

Vi gör
allt för att
skapa en
kreativ miljö.

Noggrann research

Capella Play erbjuder ett aktivitets- och äventyrsområde för barn i
åldrarna 0-12 år samt medföljande
vuxna. Efter noggranna marknadsundersökningar och studier av hur

Stimulerande lektid

I Capella Play erbjuds bland annat
en uppbyggd lekstad, en stor lekborg
i tre våningar med rutschkanor och
interaktiva figurer, bollplan, målar-
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bord, bordsfotbollsspel och ishockeyspel, bollkanon samt bollhav.
– Vi har också ett speciellt rum
för de allra minsta barnen upp till
sex månader, där specialdesignade
leksaker stimulerar dessa barns alla
sinnen.
Vill man fika eller känner sig
hungrig finns ett café med unik

Alla Capella Plays anläggningar är
unika i sin utformning och anpassade affärscentrumets karaktär. På
Familia är det karneval som gäller.
– Vi har låtit konstnärer göra utsmyckningar för att skapa en skön
och inspirerande karnevalstämning
med svajande palmer, vita stränder
och genuin partykänsla. Det blir
karneval på Familia Hyllinge året
om, lovar Wendy.
Capella Play slår upp portarna 28
september.

Fakta:
Capella Play är på totalt drygt 600 kvadratmeter och kostar för barnen 50 kronor första timmen, därefter billigare för varje timme. Medföljande vuxen betalar 20 kronor för en biljett som gäller hela dagen.
Skall barnet passas av Capella Plays personal kostar det 70 kronor i
timmen från första timmen och gäller endast barn över tre år.
I anläggning finns en egen butik där Capella Plays leksaker finns för
försäljning. Lekborgen kommer att byggas om två gånger om året.
Capella Play ansvarar även för driften av det på Familia gående elektriska minitåget.
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