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Skärmfri tid med Make & Play på Clas Ohlson! 

Nu lanserar Clas Ohlson ett helt nytt koncept med syfte att erbjuda roliga och 

kreativa aktiviteter för barn. Make & Play, som konceptet heter, syns genom 

aktivitetsytor i utvalda butiker samt en särskild sektion på vår hemsida med massor 

av idéer och inspiration till föräldrar som vill erbjuda skärmfria aktiviteter till sina 

barn.  

Exempel på aktiviteter inom konceptet Make & Play är gör det själv-lösningar för 

minifotboll, bästa knepen för vattenkriget och tips på hur du skapar ett fint och modernt 

konstverk på egen hand. Här finns också helt färdiga lösningar, dvs tips på produkter och 

roliga aktiviteter för hela familjen.   

– Vi ville hitta ett sätt att bidra till en mer aktiv fritid, och vi ville göra det på vårt sätt med en 

naturlig koppling till vår affär. Med Make & Play erbjuder vi inte bara en ny inspirerande 

upplevelse i butik. Vi kan också hjälpa till att förenkla och förbättra fritiden i varje hem med 

konkreta förslag för vad man kan hitta på tillsammans som inte involverar en smartphone 

eller annan typ av skärm, säger Eva Berg, sortimentschef på Clas Ohlson.  

Make & Play introduceras nu på samtliga Clas Ohlsons marknader, med start i Sverige 

och Norge, med fokus på den digitala aktivitetshubben. Aktivitetsytor kommer till en början 

att finnas i butikerna Insjön, Malmö Emporia, Stockholm Nacka och Stockholm Täby 

(Sverige) samt Helsingfors Kaivotalo, Vanda Jumbo och Esbo Iso Omena (Finland).  

Under hösten tar vi nästa steg i utvecklingen av konceptet med hjälp av en barnpanel för 

att ta in barnens synpunkter och åsikter om vilka aktiviteter och produkter man vill se mer 

av hos Clas Ohlson Make & Play.  

Besök aktivitetshubben på nätet här: www.clasohlson.com/se/c/makeandplay  

 

For mer information, vänligen kontakta: 

Niklas Carlsson, Informationschef, telefon 0247-444 29 

 

Clas Ohlson grundades 1918 som en postorderfirma i Insjön, Dalarna. När vi i år firar 100 år som företag gör vi det med 

kunder på fem marknader, med drygt 5 000 medarbetare och med en omsättning om cirka 8 miljarder kronor. Vår aktie 

är noterad på Nasdaq Stockholm. Mycket har hänt sedan starten, men en sak har varit densamma genom alla år: att vi 

varje dag vill hjälpa och inspirera människor att förbättra sin vardag genom att erbjuda smarta, enkla, praktiska lösningar 

till attraktiva priser. Läs mer om vår historia på clasohlson100.com eller om var vi står idag på about.clasohlson.com. 

http://www.clasohlson.com/se/c/makeandplay
http://media.ne.cision.com/l/thfaauky/www.clasohlson100.com
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