
STREFY ZABAWY I NAUKI
W INTERAKTYWNEJ ODSŁONIE

Oficjalna premiera 2019



58%*

* 58% dzieci ankietowanych w różnych krajach przyznaje, że wprost mówi rodzicom, 
gdzie udać się na zakupy i  który produkt wybrać. Niemal 80% decyzji  zakupowych 
rodziców jest inspirowana przez dzieci.  Tak podaje raport pt.  „Brand Child. Remarkable 
insights into the minds of today ’s global kids and their relationships with brands”.

DLACZEGO?

Ponieważ dzieci mają wpływ
na decyzje zakupowe rodziców



DLA KOGO?

sklepy 
galerie handlowe
salony sprzedaży

public spaces
medical facilities
service points

banki 
urzędy 
biurowce

hotele 
restauracje
kawiarnie

airports
railway stations
petrol stations

Dla tych, który wiedzą, że mądra rozrywka dla dzieci
to komfort, satysfakcja i lojalność dorosłych klientów.



JAKIE
KORZYŚCI?
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wzrost ruchu w danym obiekcie

komfort i dłuższe wizyty klientów

większe wydatki klientów i rodziców

atmosfera przyjazna rodzinie

większa lojalność klientów



zbędny wydatek

mało atrakcyjne strefy

ciemne i zaniedbane miejsca

awaryjne elementy manualne

słaba jakość wykonania

ROZWIĄZANIA
TRADYCYJNE



higieniczne materiały

doskonałe wzornictwo

autoryzacja pedagogów

bezawaryjność produktu

regularne aktualizacje gier

PRZEWAGA
ZOOZONE



big data
dostarczamy precyzyjne dane,
które budują wiedzę o klientach

program lojalnościowy
dzieci mogą zdobywać punkty
i odbierać wartościowe nagrody

wsparcie techniczne
wbudowane karty SIM umożliwiają
zdalne interwencje techniczne 24/7

nowe aplikacje
regularnie wprowadzamy nowe gry, 
by dzieci zawsze odkrywały coś nowego

WIĘCEJ
MOŻLIWOŚCI

Dzięki ZooZone lepiej poznasz swoich klientów,
a tym samym wzmocnisz swój biznes!
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zarządzaj ruchami robota 
i ucz się podstaw programowania

odkryj bogactwo kolorów 
wypatrując ukryte kształty

Kreatywność

Programowanie
rozpoznaj angielskie słowa
i zapamiętaj ich jak najwięcej

Język angielski

discover the multitude of colors
while looking for the right figure

Kolory
wskaż wszystkie różnice
i rozwiń zdolność koncentracji 

Uważność

Ekologia
wskaż właściwy kolor pojemnika
i naucz się sortować odpady

ZABAWA
I EDUKACJA

Oferuj dzieciom tylko sprawdzoną rozrywkę
autoryzowaną przez pedagogów!



WIELE
WARIANTÓW
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Wariant przyścienny

• ekran dotykowy 32’’
• zabudowa z drewna lub akrylu

• montaż do ściany

Wariant wiszący

• ekran dotykowy 32’’
• zabudowa z akrylu
• montaż do ściany

Wariant wolnostojący

• dwa ekrany dotykowe 32’’
• zabudowa z drewna i akrylu

• montaż do podłogi



Poznaj nasze realizacje



Strefa zabawy i nauki ZooZone 32’’
Restauracja KFC, Kraków



Strefa zabawy i nauki ZooZone 32’’
Restauracja KFC, Kraków



Strefa zabawy i nauki ZooZone 32’’
Oddział Banku Pekao SA, Warszawa



Strefa zabawy i nauki ZooZone 32’’
Oddział Banku Pekao SA, Warszawa



Strefa zabawy i nauki ZooZone 32’’
Galeria Avenida, Poznań



Strefa zabawy i nauki ZooZone 32’’
Galeria Avenida, Poznań



Wolnostojące i przyścienne warianty 32’’
Oficjalna premiera produktu 2019, Palais des festivals, Cannes



Dowiedz się więcej o produkcie
i grach edukacyjnych ZooZone online!

MEDIA

filmy z realizacji katalogi online publikacje prasowe

https://www.youtube.com/channel/UCUu8jJNLN-j7_K9-WkZqqrg
https://issuu.com/applink_pl
https://retailnet.pl/2020/01/30/24976-applink-pierwsze-strefy-zabawy-i-edukacji-zoozone-w-kfc-i-banku-pekao-sa/


Centrala:

APPLINK 

Trakt Lubelski 137 
04–790 Warszawa 

biuro@applink.pl
+48 22 203 61 69

Oddział:

APPLINK 

Opatkowicka 10 
30–499 Kraków 

biuro@applink.pl
+48 728 259 750

http://applink.pl/#
https://www.youtube.com/channel/UCUu8jJNLN-j7_K9-WkZqqrg
https://goo.gl/maps/N48ZxqpAKc7tvsAs9
https://www.linkedin.com/company/applink
https://issuu.com/applink_pl
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