
 
 
 
 
Υπεγράφη την Παρασκευή το απόγευµα η συµφωνία για την εξαγορά της κυπριακών συµφερόντων ετ
Compton House από την Ι. Κλουκίνας- Ι. Λάππας ΑΕ. Το τίµηµα της εξαγοράς για το 100% της Comp
ανέρχεται σε 6 εκατ. ευρώ. 
  
Η Compton House έχει την αντιπροσώπευση της εταιρείας παιχνιδιών Early Learning Center στην Ελλ
σηµεία πώλησης (Νέα Ερυθραία, Γλυφάδα, Νέα Σµύρνη και The Mall)  µε προβλεπόµενο τζίρο 5.5 εκα
2007 και κέρδη 500.000 ευρώ. 
Στα άµεσα σχέδια της Ι. Κλουκίνας- Ι. Λάππας ΑΕ είναι να ανοίξει τρία ακόµα ELC µέχρι το τέλος του 
Άλιµο και στην Χαλκίδα (µαζί µε τα Mothercare) και στη Θεσσαλονίκη. 
Η  Ι. Κλουκίνας- Ι. Λάππας ΑΕ .έχει πλέον  την αποκλειστική συνεργασία µε τη βρετανική αλυσίδα πα
Learning Center για την ανάπτυξη καταστηµάτων στα Βαλκάνια και την Ελλάδα .  
  
 



Το ELC παγκόσµια 

 
Το Early Learning Centre διαθέτει πάνω από 330 καταστήµατα σε περισσότερες από 23 χώρες. Το Early Learning
βασίζεται σε µια απλή φιλοσοφία: ότι τα παιδιά µαθαίνουν καλύτερα όταν διασκεδάζουν! 
 
Όταν ιδρύθηκε το Early Learning Centre, επιδίωξε να βρει παιχνίδια που θα βοηθούσαν στην ανάπτυξη των παιδ
ανθεκτικά, υψηλής ποιότητας, σε λογικές τιµές, ασφαλή και κυρίως διασκεδαστικά. Θέλαµε επίσης τα παιχνίδια π
να µην επηρεάζονται από τη µόδα, έτσι ώστε να µπορούν να χρησιµοποιούνται και από τα µελλοντικά παιδιά κάθ
 
Καθώς η επιχείρηση µεγάλωνε άρχισε να αναπτύσσει, να σχεδιάζει και να κατασκευάζει τα δικά της παιχνίδια σύµ
δικά της αυστηρά κριτήρια. Η αρχή αυτή ισχύει πάντα για όλο τον κόσµο και για όλα  όλα τα παιχνίδια που περιλ
στη συλλογή της.  

Θα µάθει το παιδί σας; 
Αυτή είναι η βάση της φιλοσοφίας του ELC! Βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε παιχνιδιού που πουλάει. Στο ELC κάθε
πάντα κάτι παραπάνω από ένα απλό παιχνίδι. Είναι για τα παιδιά µια ευκαιρία να µάθουν, καθώς και να αποκτήσο
αναπτύξουν δεξιότητες. Το Early Learning Centre συνεργάζεται στενά µε παιδοψυχολόγους και άλλους επαγγελµ
ανάπτυξη της δικής του σειράς παιχνιδιών. Θέλοντας να βοηθήσει τους γονείς, έχουµε συµπεριλάβει στη συσκευ
παιχνιδιών «εικονoσύµβολα» και συµβουλές για το παιχνίδι. Με αυτόν τον τρόπο θα γνωρίζετε τι µπορεί να µάθε
από το κάθε παιχνίδι και ποιες δεξιότητές του αναµένεται να βελτιωθούν. Οι συµβουλές για το παιχνίδι προτείνου
δηµιουργικούς τρόπους χρήσης κάθε παιχνιδιού ώστε να µεγιστοποιούνται οι δυνατότητες µάθησης, και ταυτόχρ
τους γονείς και τους φροντιστές να έχουν στιγµές ευτυχίας σε κάθε στάδιο της ανάπτυξης των παιδιών τους. Το 
γονιός είναι πιθανότατα η πιο σηµαντική εργασία στον κόσµο που δεν απαιτεί τυπικά προσόντα. Για µας, δεν υπά
καλύτερο από το να βοηθούµε τους γονείς να βοηθούν τα παιδιά τους να γίνουν ό,τι καλύτερο µπορούν. 

Θα είναι το παιδί σας ασφαλές; 
∆οκιµάζουµε τα παιχνίδια µας εξίσου σκληρά όπως και τα παιδιά: τα πετάµε, πηδάµε πάνω τους, τα χτυπάµε, τα 
(οµολογούµε πως δεν έχουν φοβερή γεύση), για να διασφαλίσουµε ότι όχι µόνο πληρούν αλλά και υπερπληρούν
βρετανικά και ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας. Πραγµατοποιούµε, µεταξύ άλλων, τεστ για µικρά εξαρτήµατα, τεσ
τεστ συνδέσεων/εγκλωβισµού δακτύλων, τεστ διαλυτότητας στο νερό και αντοχής στη µούχλα, τεστ πλευστότη
ευφλεκτότητας κ.α. ∆εν κάνουµε κανέναν συµβιβασµό όσον αφορά την ποιότητα και την ασφάλεια. 

Θα διασκεδάσει το παιδί σας; 
Το βασικό εδώ είναι να βρει κανείς το κατάλληλο παιχνίδι. Στο Early Learning Centre σας καλούµε να έρθετε µε τ
να παίξετε µε τα παιχνίδια µας στο κατάστηµά µας. ∆ιοργανώνουµε ώρες παιχνιδιού κάθε εβδοµάδα µε το φιλικό
µας, για διασκέδαση στην πράξη! Κατηγοριοποιούµε προσεκτικά τα παιχνίδια µας ανά ηλικιακή οµάδα έτσι ώστε τ
ενθουσιάζονται και ταυτόχρονα να διατηρούν το ενδιαφέρον τους για παιχνίδι και διασκέδαση.  

 
 


