PRESS RELEASE

“Bebegames” Hadir di Kota Medan!
Ekspresikan Cinta Ibu Melalui Permainan
yang Membantu Pengembangan Karakter Anak
Medan, 7 Juli 2012 – Sebagai wujud komitmen PT Nutricia Indonesia Sejahtera kepada tumbuh kembang
anak Indonesia, hari ini Bebelac memperkenalkan Bebegames, sebuah medium yang dipersembahkan
kepada ibu dan anak untuk memperkenalkan nilai-nilai positif dengan cara yang menyenangkan, yaitu
melalui permainan yang dikemas dalam bentuk stadion permainan anak.
Seperti yang telah kita ketahui, tahun-tahun pertama merupakan tahapan paling penting dalam tumbuh
kembang anak. Lalu, mengapa bermain? “Dunia anak sangat dekat dengan dunia bermain. Lewat kegiatan
yang menyenangkan ini, anak dapat mengeksplorasi berbagai hal yang dapat membantu perkembangan
dirinya. Bebegames adalah stadion permainan anak pertama di Indonesia, dimana ibu dapat mulai
memperkenalkan kepada si kecil tentang nilai-nilai positif yang penting sejak usia dini melalui beragam
permainan seru dan menyenangkan,” demikian Vera Amalia, Marketing Manager Bebelac saat membuka
jumpa pers peluncuran Bebegames.
Pentingnya bermain bagi anak lebih lanjut dijelaskan oleh Fabiola Priscilla MPsi., Psikolog Anak dari Klinik
Pela 9 Bintaro, “Bermain tidak saja merangsang anak lebih lincah dan terampil dalam melatih motorik halus
dan kasar. Namun lebih dari itu, interaksi antara orang tua dan anak pada saat bermain, mendorong
terjadinya value transfer atau proses pengenalan nilai-nilai positif kepada anak seperti sikap saling
menghargai, sportivitas, toleransi, tidak mudah menyerah, semangat kerja sama dan pertemanan, yang
lambat laun membantu anak dalam mengembangkan karakter dan kepercayaan dirinya. Misalkan di
permainan Athletic, si kecil mencoba berlari melewati rintangan dimana mungkin dia kesulitan untuk
lompat, tapi karena dia ingin menuju ibunya yang menunggu di garis finish maka dia tidak mudah menyerah
dan terus mencoba lagi. Ketika dia berhasil, tentunya rasa bangga meliputi dan membuat dia lebih percaya
diri.”
Vera menambahkan, “Setiap anak adalah sang juara bagi ibunya. Bebegames merupakan wujud ekspresi
cinta ibu dan anak karena melalui pendampingan pada saat bermain, anak dapat merasakan kasih sayang,
kebahagiaan dan ketulusan yang diungkapkan orang tuanya,”
Dengan membawa semangat Olimpiade di London tahun ini, Bebelac akan mempersembahkan Stadion
Permainan Anak Terbesar Pertama di Indonesia di Plaza Barat Senayan, Jakarta pada 15 Juli mendatang.
Sebagai rangkaian kegiatan menuju puncak acara tersebut, Bebelac telah sukses menggelar Bebegames
Mall Stadium di Gandaria City Jakarta pada tanggal 9-10 Juni, Solo Square tanggal 16-17 Juni, dan Royal
Plaza Surabaya pada 23-24 Juni dengan total pengunjung mencapai hampir 15.000 orang. Bebegames Mall
Stadium kini hadir Plaza Medan Fair pada 7-8 Juli .

Sejumlah permainan yang seru dan menyenangkan akan digelar seperti Athletic Games, Gymnastic Games,
Triathlon, Ball Games dan Race Games.
Jadi tunggu apa lagi? Catat jadwal roadshow Bebegames di kota Anda dan nikmati asyiknya bermain sambil
mengenalkan nilai-nilai positif kepada buah hati di berbagai arena permainan seru Bebegames!
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.

œ

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 : Minyak ikan mengandung asam alfa linolenat sebagai sumber asam lemak essensial.
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 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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