


 Türkiye ve dünyada birçok oyun alanı ve ürünü bulunan Efes Play, 
anahtar teslim oyun alanları tasarım & tedarik & üretiminde 18 
yılı geride bıraktığı tecrübesi ile uluslararası düzeyde lider 
konuma gelmiștir.
    
 Hızlı hizmet anlayıșını Hollanda ve İtalya satıș ofisleri ile 2017 
yılında desteklerken, 2018 yılında Fransa, Almanya ve diğer 
ülkelerde hizmete girecektir. 
Müșterilerimizin düșten gerçeğe projeleri, güçlü ve deneyimli 
ekibimizin yaratıcı tasarımları ile bașlar, tedarikçi ağımızla 
birleșir, üretim sahalarımızda șekillenir ve montatj ekibimizle 
gerçeğe dönüșür. Satıș sonrası desteğimiz ile müșteri memnuni-
yetimiz, uzun vadede devam eder.
    
 Efes Play, Türkiye'de Avrupa standartlarına uygun üretim yapan 
ve Avrupa ülkelerine ihracat gerçekleștiren tek iç mekan oyun 
parkı üreticisidir. Oyun Parklarımızda kullandığımız tüm ekipman-
larımız mevcut güvenlik ve kalite standartlarına uygundur ve 
proje bitiminde uluslararası yetkili standart ve denetleme kuru-
lușları tarafından sertifikalandırılabilir.
    
 Çocuklara güvenli, gelișimlerini destekleyici, renkli ve yaratıcı iç 
mekan oyun parkları, büyük yaș gruplarına ise beklentilerini 
așacak kadar eğlence ve macera dolu parkurlar üretiyoruz.
   
 Daima ileriye dönük düșünen șirket vizyonumuz ile tüm müșteri 
portföyümüze ve potansiyel müșterilerimize yenilikçi tasarım ve 
ürün gruplarımızı sunmaya devam ediyoruz. İnanıyoruz ki ișlet-
meniz ve sizin için doğru ortağınız Efes Play !

 Having many playgrounds and products in Turkey and also in the 
world, Efes Play has become a leader in international level with 
its experience of 18 years in design & supply & production of 
turnkey playgrounds.
The fast service concept is supported by sales offices in Nether-
lands and Italy in 2017. France, Germany and more offices will be 
in service in 2018.
 
 Our clients start their projects from a fantasy,  with the creative 
designs of our powerful and experienced team, combined with 
our supplier network, shape in our production areas and become 
real with our installation team. With our after-sales support, 
customer satisfaction continues in the long term.
 
Efes Play is the only indoor playground manufacturer in Turkey 
that manufactures in compliance with European standards and 
exports to European countries. All of the equipment we use in our 
playgrounds conforms to safety and quality standards and can be 
certified by international standards and inspection companies at 
the end of the project.
 
 We provide safe, developmentally supportive, colorful and 
creative indoor playgrounds for children, fun and adventurous 
trails for older age groups exceeding expectations.

 We continue to present innovative design and product groups to 
our entire customer portfolio and potential customers with our 
forward-looking corporate vision. We believe that the right part-
ner for you and your business is Efes Play !
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