
A proposta da Zig Zag Play é atender crianças, jovens e toda a família, 
sempre pensando em estimular a criatividade, coordenação e diversão em 
um ambiente com total segurança e sob orientação de monitores treinados 
com responsabilidade.

A Zig Zag Play conta com técnicos dedicados exclusivamente na realização 
da manutenção dos brinquedos, que é feita diariamente. Além disso, possui 
laudos técnicos que comprovam a segurança para o público e perfeitas 
condições de montagem e funcionamento dos equipamentos. Os monitores 
são treinados para acompanhar e orientar as crianças, para que elas 
respeitem as indicações de uso dos brinquedos e verifiquem se os 
dispositivos de segurança, como cintos e travas, estão devidamente 
colocados.

A Zig Zag Play oferece uma enorme diversidade de brinquedos como 
simuladores de carro e moto, torre, comboio de carrinhos e máquinas que 
liberam tickets para resgate de prêmios além do Kid Play, Zig Club e as 
atrações temporárias Zig Bumper e Zig Soft Play, onde os pais podem 
deixar seus filhos se divertindo em segurança enquanto fazem suas 
compras no shopping.

Outro serviço diferenciado é o espaço destinado às festas da criançada. A 
Zig Zag Play oferece toda a estrutura da loja e a limpeza do local, os pais 
levam a decoração e os comes e bebes. Uma maneira prática para os pais, 
divertida para os filhos, mas principalmente segura para toda a família, 
pois a Zig Zag Play disponibiliza monitores para garantir a segurança 
necessária para o aniversariante e seus convidados brincarem a vontade.

A Zig Zag Play conta com profissionais capacitados que realizam 
treinamentos constantes e prezam pelo bem-estar, segurança e satisfação 
dos clientes. Para continuar proporcionando o que há de melhor em 
diversão, a Zig Zag Play está sempre em busca de novos profissionais. As 
contratações são realizadas diretamente nas cidades onde encontram-se 
as unidades Zig Zag Play e os currículos podem ser enviados para o e-mail 
rh@zigzagplay.com.br.
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