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Butterick’s uppmuntrar till maskerad på
Alla barns dag
Den 24 april är det dags att fira alla barn och sätta leken i fokus. Alla barns
dag är en dag som instiftades 2019 med syfte att hylla leken och dess
betydelse för barns utveckling.
Butterick’s Leco är medlemmar i Lek- & Babybranschen och i år vill
festspecialisten lyfta vikten av att leka och ha roligt tillsammans, genom att
klä ut sig och bjuda in till maskerad. Leken är otroligt viktig för barns
utveckling och i år kanske det är extra viktigt att hela familjen vilar från sina
skärmar en stund. Att klä ut sig och spela teater ger barn ett tillfälle att agera
ut sina känslor på ett sunt sätt och att få vara sin favoritkaraktär kan skapa

många nya samtal.
- I år har vi valt att sätta fantasin i centrum och fokusera på maskerad och
teater. Vi uppmuntrar familjer att fira Alla barns dag den 24 april med att ha
en dag på temat film och sagor, där alla familjemedlemmar får klä ut sig till
sin favoritkaraktär. Att vara en annan för en stund stärker både den kreativa
förmågan och det är otroligt utvecklade, säger Stina Petrini, marknads- och
affärsutvecklingschef på Butterick’s Leco.

Att klä ut sig och ha en temadag ger barn möjlighet att gå in i en annan roll
och återspegla sagor och filmer. Det är väldigt roligt att klä ut sig och med
fantasi och improvisation blir det en annorlunda dag. Vad äter en superhjälte
till middag och kan ett lejon vara kompis med en haj?
Inför temadagen krävs planering och det kan vara lika roligt det. Alla i
familjen får välja sin favoritkaraktär och tillsammans är det trevligt att
dekorera huset med inslag av alla olika filmer och sagor. Temadagen funkar
lika bra ute som inne och kräver inte så många deltagare.

Butterick's Leco AB är ett av Sveriges äldsta detaljhandelsföretag. Det
startade i november 1903 på Drottninggatan i Stockholm och ungefär tio år
senare öppnades en enhet i Göteborg av Wilhelm Aagesen. Sedan dess har
företaget stannat inom familjen Aagesen/Olanders ägo i över 100 år och
expanderat sakta men säkert. 1989 köpte Butterick's upp grossistföretaget
Leco i Simlångsdalen och 2008 slogs de båda företagen samman till
Butterick's Leco AB.
Idag har Butterick’s butiker i Stockholm, Täby, Göteborg, Malmö, Lund,
Halmstad och Helsingborg. Butterick's finns även som shop-in-shop i
Barkarby, Kungens Kurva, Uppsala och Tidaholm samt naturligtvis också
webbutiken www.buttericks.se Vi agerar även som grossist åt återförsäljare
runt om i Skandinavien via www.leco.se
Butterick’s Leco är medlemmar i EBPC (European Balloon & Party Council) för
att främja branschens gemensamma intressen när det gäller EU-regler och

branschspecifika frågor. Butterick's vill bidra till en säker hantering av
ballonger och festprodukter. I första hand vill Butterick's öka kunskapen
om ansvarsfullt användande av ballonger.
Släpp aldrig ballonger - Butterick's värnar om vår miljö och ballonger kan
uppskattas utan att släppa dem.
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