Kalasdags.se är en nyöppnad sajt – allt om barnkalas!
Linda Skugge: barnkalas är horror ;)
Vi vet att många föräldrar - likt Linda Skugge - tycker att barnkalas kan vara fantastiskt kul
men också väldigt stressande och till och med svårt ibland. Kalasdags.se vill ändra på det –
kalas ska vara enkelt och kul! Därför erbjuder vi en webbplats med tips, idéer och
inspiration om barnkalas tillsammans med ett fullsmockat register av kalasfixare som kan
underlätta både planerandet och genomförandet av kalaset.
Vi skriver om kalasteman, ger tips på lekar, aktiviteter och saker att fixa själv. Vi har fyra
roliga bloggar som uppdateras ofta med presentförslag, kalasprylar, gör-det-själv-tips och
inspirerande scrappade kort. Inom kort kommer vi ha en bloggande clown samt en blogg
med fantastiska tårtdekorationer.
Vi har dammsugit marknaden på kalasfixare, dvs personer och företag som kan underlätta
kalaset. T.ex. hittar du i skrivande stund 19 ansiktsmålare, 41 museum lämpliga för
barnkalasarrangemang, 31 ställen för dig som har djurälskande barn, 39
äventyrsbad, 17 trollkarlar och många fler i det strukturerade
kalasfixarregistret och även i vår kartfunktion.
Vi fyller kontinuerligt på med fler kalasfixare och tar även emot tips från
föräldrar och kalasfixare. För att få ett så brett och kreativt utbud som
möjligt tar vi även kontakt med aktörer som ännu inte insett sin potential
som kalasfixare för att möjliggöra en klassisk win-win där aktörer hittar
nya målgrupper och besökarna får idéer och tips på nya roliga
aktiviteter till barnens kalas. Att finnas med som kalasfixare är givetvis
helt gratis.
Vi söker partnerskap och olika samarbeten med alla våra aktörer, på så sätt kan vi erbjuda
roliga tävlingar och aktiviteter både direkt på sajten och på vår facebooksida
www.facebook.com/kalasdags. Till skolstarten har vi en tävling där barn kan vinna sitt eget
drömkalas och under hela sommaren pågår flera aktiviteter tillsammans med bland andra
Lucky Ellen och Disney.
Bakom sajten ligger entreprenörerna Rebecca Byron Lohk och Mia Althoff.
För mer information kontakta Rebecca Byron Lohk, rebecca@kalasdags.se eller 070-9733732

