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TREND : Lounge Café 
rodinná prevádzka s detským 

interiérovým ihriskom 
 

Pre tých, ktorí sa zaoberajú trendami z oblasti podnikania . 
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 Lounge Café miesto pre rodiny, deti  a priateľov 

 

Lounge Café  

oddychový koncept kaviarne, reštaurácie, občerstvenia s príjemnou atmosférou a originálnym konceptom podľa vlastného 

nápadu a myšlienky majiteľa. Family lounge café používa kreatívne a rôzne typy sedenia, aby sa hostia cítili nielen pohodlne 

a útulne.  Tiež je dôležité, aby lounge prevádzka vytvárala jedinečnú atmosféru. Úlohou je vytvoriť tak príjemné prostredie že 

rodiny, priatelia a hostia sa budú radi stretávať a tráviť čas práve u Vás. Téma prevádzky a koncept je vždy originálny pretože sa 

odvíja od predstavivosti, individuality a originality majiteľa. Charakteristické je pohodlné sedenie alebo viac typov sedenia, aby 

si hostia mohli vytvoriť pohodlie podľa výberu. 

 

Vytvorenie prostredia pre deti je dôležitým prvkom, aby priatelia, rodina a známi mali zrovna chuť odbočiť práve ku Vám. 

Vytvorenie detského kútika, ihriska a hracej zóny umožňuje dospelým sa uvoľniť a kľudne sa porozprávať dokiaľ sa deti spolu 

hrajú.  

- Vytvorte na hraciu zónu primeranú na ostatné prvky prevádzky ako je barový pult, sedenie. 

- Hraciu zónu zamerajte podľa veku detí. 

- Použite profesionálne hracie zostavy, ktoré spĺňajú bezpečnostné normy a hygienické podmienky na používanie 

v prevádzkach. 

- Vyberte alebo dajte si navrhnúť projekt na mieru aby farebne, tematicky alebo motívom zapadal do Vašej prevádzky. 

- Zvoľte detské ihrisko, hraciu zónu, ktorá obsahuje najobľúbenejšie hracie prvky, aby sa hostia zdržali čo najdlhšie a deti 

sa radi vracali. 
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Doplňte lounge café o zvláštne prvky a služby: 

- Organizujte detských oslavy. 

- Organizujte špeciálne ponuky detské alebo rodinný ateliér = deň – poobedie zamerané na maľovanie, spievanie, čítanie 

si básničiek, príchod kúzelníka, šaša a pod. 

- Vytvorte komfortnú zónu so sedacími vakmi kde si deti môžu prezerať knižky alebo môžu pozerať náučné rozprávky. 

- Ponúknite dospelým aktuálne časopisy či noviny na čítanie, bezplatné WIFI pripojenie. 

- Ponúknite im službu animátorka / y – varovanie, postráženie dieťaťa. 

Umožnite hosťom si navrhnúť vlastné jedlo 

- Palacinky alebo gofry podľa vlastnej chuti. 

- Tapas, malé občerstvenie, degustačné tanieriky s jednohubkami. 

- Čerstvé bagety alebo sendviče podľa výberu. 

Originálne občerstvenie alebo nápoje 

- Ponúknite hosťom self-catering = stôl kde si môžu sami pripraviť kávu alebo čaj. 

- Pražte si vlastnú kávu. 

- Čapovaná káva (brewed coffee) ?! – Novinka počas horúcich dní, oplatí sa zahrnúť do originálnej ponuky. 

- Nezabudnite, že čaje môžu byť aj liečivé – vytvorte špeciálnu ponuku čajov teplých i ľadových podľa sezóny. 

- Ponúknite výber nealko nápojov so zníženým obsahom cukru. 

- Vytvorte ponuku vitamínových nápojov alebo čerstvých štiav. 

- Pečte vlastné zdravé, bio alebo domáce dezerty. 

Úplne inak a personalizovane 

- Vytvorte menu karty s krstnými menami. 

- Pýtajte sa hostí pri objednávke na meno a požite papierové podložky pod kávu, čaj či iné s krstnými menami (prípadne 

ich na podložky píšte). 

- Ponúknite hosťom veľkú tabuľu kam môžu napísať čo im u vás chutilo, prečo sa im u Vás páči alebo iný odkaz ako citát 

alebo myšlienku, s ktorou sa chcú podeliť s ostatnými. 

- Používajte papierové stolové podložky, ktoré sú zároveň vymalovávankami pre deti a kľudne aj pre dospelých J 

 

 

*Brožúra má iba informačný, inšpiračný a reklamný charakter. Neslúži ako záväzná obchodná ponuka. 

   


