


Kim jesteśmy  

• Spółka Loopys powstała w 2009 r. 
• Od roku 2012, 70% udziałów przejęła polska spółka 

InvestCamp. 
• Kapitał zakładowy: 9 313 250,00 zł. 
• Dwie lokalizacje: 
• Gdańsk (centrala spółki) 3000 m2 powierzchni 
• Wrocław 4000 m2. powierzchni



Czym się zajmujemy
Loopy’s World to Rodzinne Centrum Rozrywki pod dachem. Do dyspozycji Gości, czyli dzieci i 
dorosłych oddajemy przestrzeń, która zaprojektowana jest z myślą o zabawie, aktywności 
fizycznej i wspólnym spędzaniu czasu. 


Gwarantujemy: 


• sprawdzony model biznesowy 


• wyszkoloną kadrę kierowniczą 


• doświadczenie gwarantujące sprawne wdrożenie  
inwestycji 


• autorskie programy szkoleniowe dla animatorów i  
pracowników 


• gotowe oferty produktowe 


• zaplecze techniczne i szeroką sieć kontaktów z  
dostawcami i partnerami 


• doskonałą znajomość grupy docelowej


Zależy nam na promowaniu zdrowego trybu życia, wartości rodzinnych i integracji 
społecznej. 



Kim są nasi Goście 

• Rodziny, szkoły, przedszkola, instytucje organizujące czas wolny dla dzieci, firmy. 

• Co roku odwiedza nas ponad 330 tysięcy gości (w Gdańsku 180 tys., we Wrocławiu 150 tys.). 

• 89% naszych gości, to ludzie w wieku 25-45 lat z przynajmniej jednym dzieckiem.

• W każdym miesiącu dzieci z domów dziecka i ognisk opiekuńczych odwiedzają Loopy’s w 
ramach naszej działalności charytatywnej.

• Średnio miesięcznie w Gdańsku gościmy ok 15 tysięcy osób, a we Wrocławiu ok  
12,5 tysięcy. 

• Miesięcznie naszą stronę internetową www.loopys.pl odwiedza średnio 20 tysięcy ludzi.

• Nasz newsletter subskrybuje 6 tysiąca osób w Gdańsku i 4,2 tysiąca we Wrocławiu. 

• Posiadamy wielu lokalnych partnerów medialnych i biznesowych. 



Oferta Loops’s 
 

• wstęp i zabawa na największych w Polsce 
placach zabaw 

• przyjęcia urodzinowe
• zajęcia rekreacyjno - edukacyjne dla grup 

szkolnych i przedszkolnych 
• imprezy firmowe
• animacje okolicznościowe 
• restauracja
• oferta reklamowa 



Sprzęt i atrakcje Loopy’s 
 Inwestujemy w sprzęt najwyższej jakości, gwarantujący bezpieczeństwo, jakość i estetykę 

określoną przez najwyższe standardy. 

• Przestrzeń konstrukcji ruchowej przeznaczonej dla dzieci od 1 do 13 r.ż. W konstrukcję wkomponowanych jest 
kilkadziesiąt atrakcji typu mostki, przejścia, tyrolki, labirynty, trampoliny... 

• 7 zjeżdżalni o różnym poziomie trudności. 

• Tor saneczkowy, tor dla samochodów elektrycznych, kolejka elektryczna. 

• Strefa armatek pneumatycznych (strzelnica oraz fontanna). 

• Strefa budowiska (wielkowymiarowe klocki). 

• Cyber Strefa (kino 5D, platformy wykorzystujące technologię oculus). 

• Strefa gier i automatów zręcznościowych. 

• Strefa relaksu z wygodnymi pufami i zawsze aktualną prasą. 

• Strefa malucha - przestrzeń dla najmłodszych dzieci wkomponowana w konstrukcję ruchową oraz  
Świat Zmysłów czyli przestrzeń sensoryczna dla dzieci do 4 roku życia). 

• Strefa pokoi urodzinowych. 

• Mini boiska do gry w piłkę nożną i koszykówkę. 

• Tajemniczy ciemny pokój, trzymetrowa piłka, boisko do snookball’a, fotobudki i wiele innych  
atrakcji. 

• Restauracja z pełną kuchnią i samoobsługową salą restauracyjną. 

• Butik 



Atrakcje placu
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Restauracja Loopy’s 
 



Strefa Malucha
 



Imprezy okolicznościowe
 

• Halloween
• Dzień Dziecka
   i wiele innych

• Urodziny
• Mikołajki
• Sylwester



Loopy’s Brend Heros 

Eddy

Spiky

Minny

Lizzy

Bobby



Jakiej przestrzeni szukamy? 

Poszukujemy lokalu w Warszawie, w którym 
moglibyśmy zrealizować projekt otwarcia nowej 
lokalizacji. Jego charakter wymaga: 

• Powierzchni o wielkości od 2000 m2. 

• Minimalna wysokość pomieszczenia to ok. 7,5m, 
przynajmniej na 1000m2 powierzchni lokalu. 

• Dostęp do miejsc parkingowych dla naszych Gości. 

• Łatwy dostęp dla mieszkańców miasta i turystów, 
w pobliżu węzła komunikacyjnego. 

• W zależności od rodzaju dostępnego lokalu, 
opracujemy projekt dostępnych atrakcji i 
wizualizacji przestrzeni. 



Co oferujemy?
Jesteśmy liderem rozrywki rodzinnej i miejscem kojarzonym z dobrą zabawą, 
aktywnością, rodziną i wspólnym spędzaniem wolnego czasu. 
Współpracując z Państwem przy otwarciu nowej lokalizacji możemy uwzględnić 
charakter i potrzeby miasta oraz Państwa lokalizacji, w celu zachowania rysu 
historycznego miejsca. Nasza przestrzeń może stać się „Małą Warszawą” dla 
naszych gości poprzez wpisanie w model placu miejsc, specyfiki, historii i 
charakterystyki miasta. Zaczynając od wystroju, po animacje, zajęcia dla grup. 
Mamy sprawdzony model biznesowy, ale przychodzimy do Państwa z otwartą 
formułą współpracy licząc na wsparcie i partnerstwo w działaniu. 





Dane kontaktowe: 

Mikołaj Jędrzejkowski 
tel. +48-604-068-468 

e-mail: biuro@loopys.pl 

www.loopys.pl 

mailto:biuro@loopys.pl
http://www.loopys.pl



