PRESS RELEASE
Bebegames Grand Stadium, Stadion Permainan Anak Pertama dan Terbesar di Indonesia
Yang Dipersembahkan oleh Bebelac untuk Anak Indonesia
Medium untuk Memperkenalkan Nilai Positif pada Anak di Usia Awal Pertumbuhan
Jakarta, 15 Juli 2012 – Bebelac hari ini mempersembahkan Bebegames Grand Stadium, stadion permainan
anak pertama dan terbesar di Indonesia. Mengambil lokasi di Plaza Barat Senayan, selama satu hari area
tersebut disulap menjadi area permainan anak seluas 1.600 m2 yang menghadirkan 5 zona spektakuler
dengan menghadirkan 22 permainan menyenangkan, yaitu; Race Games, Fun Athletic Games, Ball Games,
Aquatic Games, dan Triathlon.
Bebegames Grand Stadium merupakan puncak rangkaian Bebegames mini Stadium yang diselenggarakan
sebelumnya di Jakarta, Solo, Surabaya, dan Medan. Terinspirasi dari semangat Olimpiade 2012, Bebegames
mengubah konsep olahraga menjadi puluhan permainan seru dan menyenangkan bagi anak-anak. Respon
para ibu dan anak di empat kota tersebut sangat mengagumkan, terbukti dari sejumlah total pengunjung
yang hadir mencapai lebih dari 20.000 pengunjung. Hal ini menunjukkan antusiasme yang luar biasa, serta
menggambarkan pentingnya peran Ibu dalam membangun karakter anak sejak dini melalui kegiatan
bermain.
Inilah wujud dari komitmen berkelanjutan Bebelac untuk selalu mendampingi ibu dalam mengembangkan
karakter anak. Selain dengan nutrisi seimbang sesuai tahapan usia anak, Bebelac juga berupaya
memberikan nilai lebih yaitu melalui event Bebegames. “Kami mempersembahkan Bebegames Grand
Stadium sebagai sarana bagi ibu agar dapat mendampingi si kecil bermain sekaligus menerapkan nilai-nilai
positif seperti sportivitas dan tidak mudah menyerah di usia-usia awal pertumbuhan mereka,” ujar Vera
Amalia, Marketing Director, PT Nutricia Indonesia Sejahtera ketika membuka acara Press Conference.
Nilai-nilai positif sangat penting untuk diperkenalkan sejak awal, dimana anak dapat mengembangkan dan
mengimplementasikan di kehidupan sehari-hari mereka termasuk dalam mengatasi permasalahan. Fabiola
Priscilla, M.Psi, Psikolog Anak dari Klinik Pela 9 Bintaro menjelaskan, ”Sebuah teori menjelaskan bahwa
dalam bermain yang terpenting adalah makna bermain bukan hasil akhir (sasaran), hal ini merupakan
proses belajar agar anak dapat total dalam bereksperimen mencoba perilaku baru dan menggunakannya
untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari.”
Dalam permainan kombinasi di Row the Boat misalnya, seorang anak harus memanjat lalu meluncur ke
kolam bola atau menggunakan Mini Flying Fox untuk mencapai permainan perahu dan mendayungnya ke
garis finish, di sini anak belajar melatih kegigihan dan sikap tidak mudah menyerah. Di kehidupan sehariharinya, dia dapat mengimplementasikan nilai positif ini sebagai bentuk ketekunan dalam menuntaskan
tugas hingga selesai, berani mencoba hal baru, dan memiliki motivasi untuk meraih hal yang diinginkan.
“Tentunya penerapan nilai-nilai positif ini tidak akan maksimal tanpa didampingi oleh orangtuanya. Anak
yang didukung dan diarahkan oleh orangtua dapat membangun perasaan kompeten serta percaya dengan

keterampilan yang dimiliki. Inisiatif yang dicapai dapat memotivasi anak untuk terlibat dengan pengalaman
baru,” ujar Fabiola menambah keterangannya.
Aneka permainan seru, seperti; Puzzle House, Sport Match, Balance Games, Bar Climbing, Fun Trampoline,
Giant Puzzle Block, Wall Climbing, Fun Race, Horse Race, Go Go Car, Fun Jump, Running Ball, Hit The Pin,
Fun Ball, Throw The Balls, Fun Basket, Put put golf, Fun Magnet Ball, Fun Bowling, Fun Fishing, Row The
Boat and Fun Triathlon telah disiapkan. Selain itu, pengunjung juga dapat menikmati penampilan spesial
dari Zanetta Naomi, Super 7, Daffa Aulia, serta berkesempatan untuk bertemu langsung dengan atlet idola
seperti pemain basket Denny Sumargo. Para ibu juga dapat berkonsultasi bersama psikolog anak seputar
perkembangan anak di tahun-tahun pertama mereka di Mum’s Corner.
“Bebegames adalah medium bagi ibu untuk mengekspresikan kasih sayangnya kepada si kecil, yang terlihat
dari interaksi ibu dan anak dalam berbagai permainan. Anak dapat bebas mengeksplorasi motoriknya tanpa
perlu khawatir kalah atau menang, karena di Bebegames Grand Stadium semua anak adalah juara bagi
ibunya.” tutup Vera Amalia.
Bebegames didukung sepenuhnya oleh Bebelac yang selalu berkomitmen untuk mendampingi ibu dalam
pengembangan karakter anak. Melalui Bebegames, Bebelac ingin berperan serta bersama keluarga dalam
menyediakan media interaktif yang dapat memperkenalkan nilai-nilai positif sejak dini agar anak tumbuh
dengan kepribadian yang membanggakan.
Hayo para Ibu, isi liburan akhir pekan ini dengan mengajak anak bermain di Bebegames!!!
Tentang Bebelac
Bebelac 3 dan Bebelac 4 merupakan susu pertumbuhan dengan nutrisi seimbang yang disesuaikan dengan tahapan usia
anak, dibuat dengan minyak ikan dan diperkaya dengan prebiotic FOS-GOS serta vitamin dan mineral untuk mendukung
tumbuh kembang optimal si kecil.
• Minyak ikan : mengandung asam alfa linolenat sebagai sumber asam lemak esensial.
• Prebiotic FOS-GOS : Untuk menjaga kesehatan pencernaan si kecil.
• Vitamin dan mineral : Komposisi vitamin dan mineral yang sesuai dengan tahap usia si kecil untuk mendukung
tumbung kembang yang optimal.
Variant Bebelac
• Bebelac 3 untuk anak usia 1-3 tahun; Bebelac 4 untuk anak usia >3 tahun
• Bebelac tersedia dalam varian rasa madu, vanilla dan cokelat
• Bebelac tersedia dalam kemasan 200g, 400gr, 800g dan 1800gr
Tentang Nutricia
PT Nutricia Indonesia Sejahtera (NIS) adalah perusahaan yang bergerak di bidang nutrisi bayi dan balita serta merupakan
bagian dari Danone Group. NIS telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1987 dan berkomitmen untuk terus secara aktif
memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak di Indonesia.
Nutricia telah berdiri sejak tahun 1896 di Belanda dan telah melakukan berbagai research & development melalui bentuk
kemitraan dengan para orang tua, pakar kesehatan, universitas dan lembaga pemerintahan di seluruh dunia termasuk
Indonesia.
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