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TREND: Lounge Café 
rodinný provoz s dětským vnitřním 

hřištěm 
 

Pro ty, kteří se zabývají trendy z oblasti podnikání. 
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Lounge Café místo pro rodiny, děti a přátele. 

 

Lounge Café  

oddechový koncept kavárny, restaurace, občerstvení s příjemnou atmosférou a originálním konceptem dle vlastního nápadu a 

myšlenky majitele. Family lounge café používá kreativní a různé typy sezení, aby se hosté cítili nejen pohodlně a útulně. Také je 

důležité, aby lounge provoz vytvářel jedinečnou atmosféru. Úkolem je vytvořit tak příjemné prostředí že rodiny, přátelé a hosté 

se budou rádi setkávat a trávit čas právě u Vás. Téma provozu a koncept je vždy originální, protože se odvíjí od představivosti, 

individuality a originality majitele. Charakteristické je pohodlné sezení nebo více typů sezení, aby si hosté mohli vytvořit 

pohodlí dle výběru. 

 

Vytvoření prostředí pro děti je důležitým prvkem, aby přátelé, rodina a známí měli zrovna chuť odbočit právě k Vám. 

Vytvoření dětského koutku, hřiště a hrací zóny umožňuje dospělým se uvolnit a klidně si promluvit, dokud se děti spolu hrají. 

- Vytvořte přiměřenou hrací zónu s ohledem na ostatní prvky provozu jako je barový pult, sezení. 

- Hrací zónu zaměřte podle věku dětí. 

- Použijte profesionální hrací sestavy, které splňují bezpečnostní normy a hygienické podmínky pro použití v provozech. 

- Vyberte nebo dejte si navrhnout projekt na míru aby barevně, tematicky nebo motivem zapadal do Vaší provozovny. 

- Zvolte dětské hřiště, hrací zónu, která obsahuje nejoblíbenější hrací prvky, aby se hosté zdrželi co nejdéle a děti se rádi vraceli. 
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Doplňte lounge café o zvláštní prvky a služby: 

- Organizujte dětských oslavy. 

- Organizujte speciální dětské, skupinové nabídky nebo vytvořte speciální dny aktivit jako rodinný ateliér, den nebo 

odpoledne zaměřené na malování, zpívání, čtení si básniček, příchod kouzelníka, šaška apod. 

- Vytvořte komfortní zónu se sedacími vaky, kde si děti mohou prohlížet knížky nebo se dívat na naučné pohádky. 

- Nabídněte dospělým aktuální časopisy či noviny na čtení, bezplatné WIFI připojení. 

- Nabídněte jim službu animátorka / y – varování, pohlídání dítěte. 

Umožněte hostům si navrhnout vlastní jídlo 

- Palačinky nebo gofri podle vlastní chuti. 

- Tapas, malé občerstvení, degustační talířky s jednohubkami. 

- Čerstvé bagety nebo sendviče dle výběru. 

Originální občerstvení nebo nápoje 

- Nabídněte hostům self-catering = stůl kde si mohou sami připravit kávu nebo čaj. 

- Pražte si vlastní kávu. 

- Točená káva (brewed coffee)?! – Novinka pro horké dny, vyplatí se zahrnout do originální nabídky. 

- Nezapomeňte, že čaje mohou být i léčivé – vytvořte speciální nabídku čajů teplých i ledových podle sezóny. 

- Nabídněte výběr nealko nápojů se sníženým obsahem cukru. 

- Vytvořte nabídku vitamínových nápojů nebo čerstvých šťáv. 

- Pečte vlastní zdravé, bio nebo domácí dezerty. 

Individuální přístup 

- Vytvořte menu karty s křestními jmény. 

- Ptejte se hostů při objednávce na jméno a používejte papírové podložky pod kávu, čaj či jiné s křestními jmény 

(případně je na podložky pište). 

- Nabídněte hostům velkou tabuli, kde mohou napsat co jim u vás chutnalo, proč se jim u Vás líbí nebo jiný odkaz jako 

citát nebo myšlenku, s níž se chtějí podělit s ostatními. 

- Používejte papírové stolní podložky, které jsou zároveň omalovánky pro děti a klidně i pro dospělé J 

 

 

* Brožura má pouze informační, inspirační a reklamní charakter. Neslouží jako závazná obchodní nabídka. 

   


