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På ett Retoykalas får barn i en tidig ålder uppleva hur kul det är att vara miljövänlig 
och praktisera sina rättigheter utifrån FN:s barnkonvention. Retoy har anordnat 
leksaksbyteskalas i hela Sverige sedan 2012 - och nu kan de företag som delar Retoys 
värderingar bidra till att förskolor, föreningar, bibliotek och privatpersoner för leken 
vidare. Allt de behöver för att anordna egna leksaksbyteskalas finns i Retoy-kitet.

Genom att finansiera ett Retoy-kit:
 Skapar ni tillfällen för barn att leka tillsammans kring det som förenar; deras rättigheter, 

miljö och vår gemensamma framtid.

  Är ni med och lägger grunden för nästa generations hållbara konsumtionsvanor genom 

att låta barn uppleva cirkulär ekonomi på ett roligt sätt. 

 Når ni barnfamiljer och ny publik genom exponering på den inbjudan, affisch och manual 

till aktiviteterna som medföljer i Retoy-kitet. Ni blir även en av våra samarbetspartners som 

syns på vår hemsida.

 Bidrar ni till Retoys vision om en kärleksfull värld där vuxna och barn lever i samklang med 

varandra, naturen och barnkonventionen.

Låt barnen leka sig till en bättre värld!

Att sortera bort leksaker som kan innehålla farliga kemikalier är en central del av 
leksaksbyteskalaset. Det pedagogiska materialet innehåller även information och tips 

riktad direkt till de vuxna kring både barnkonventionen, miljö och farliga leksaker.
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Varje Retoy-kit kan användas till att ordna ett obegränsat antal leksaksbyteskalas. 
Uppskattningsvis kommer ett kit leda till att 720 leksaker byts per år, vilket innebär en 

besparing på ca 21,6 ton växthusgasutsläpp (jämfört med om leksakerna skulle ha 
köpts nya istället)

Retoy-kitet innehåller:

 Lekfull miljövänlig interiör 

 Stämpel

 Inbjudan, affisch och information till barns föräldrar 

 Pedagogiskt pysselmaterial som utgår från barnkonventionen

 Miljövänliga Retoyväskor till barnen

 Checklista för utsortering av farliga leksaker

 Instruktionsfilm och manual med aktiviteter som utgår från barnkonventionen

 Instruktioner för att genomföra Retoy Lab och Hjärta-Ge

Pris: 4000 kr/Retoy-kit
Så här går det till på ett 

leksaksbyteskalas!

https://youtu.be/TyTVhkLd-dg
https://youtu.be/TyTVhkLd-dg
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1. Ni bestämmer er för att bidra finansiellt till X antal kit.

2. a) Ni väljer vilket område/vilka förskolor/vem som ska få erbjudandet om att köpa
Retoy-kiten till vårt "kompispris" på 1500 kr.
eller:
2. b) Vi lägger upp ett erbjudande i vår webbshop där det görs tydligt att ert 
företag bidragit till att X Retoy-kit kan säljas till "kompispris". Genom att sälja Retoy-
kiten för en mindre summa, snarare än att låta företag finansiera dem helt och hållet, 
säkerställer vi att den som köper kitet är beredda att använda det och inkorporera 
leksaksbytesaktiviteterna i verksamheten.

3. När Retoy-kiten blivit sålda får ni regelbundna uppdateringar från barnen som 
bytt, för att se vad er gåva lett till. 

Jag vill köpa ett Retoy-kit! Hur går det till?

50 Retoy-kit

 Bidrar till att barnen byter ca 
36 000 leksaker per år 

och besparar därmed 
108 ton koldioxidutsläpp.

 Ert företag kommer att synas:
- i manualen för Retoy-kitet

- på inbjudan och affischer för
leksaksbyteskalasen

- på vår hemsida www.retoy.se
- i erbjudandet i vår webbshop

- i sociala medier där vi
marknadsför erbjudandet

10 Retoy-kit

 Bidrar till att barnen byter ca 
7200 leksaker per år 
och besparar därmed 

21,6 ton koldioxidutsläpp.

 Ert företag kommer att synas:
-i manualen för Retoy-kitet

-på inbjudan och affischer för
leksaksbyteskalasen

-på vår hemsida www.retoy.se
-i erbjudandet i vår webbshop

-i sociala medier där vi
marknadsför erbjudandet

Pris: 40 000 kr  Dessutom får ni: 
- En inspirerande föreläsning av 
Retoys VD och grundare Soledad 
Piñero Misa om att “Leka för en

bättre värld” 
- Möjlighet att inkludera

eget anpassat material till barnen 
och deras vuxna*

Pris: 200 000 kr

1 Retoy-kit

 Bidrar till att barnen byter ca 
720 leksaker per år 
och besparar därmed 

2,16 ton koldioxidutsläpp.

 Ert företag kommer att synas:
-i manualen för Retoy-kitet

-på inbjudan och affischer för
leksaksbyteskalasen

- på vår hemsida www.retoy.se

Pris: 4 000 kr
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Retoy har tidigare samarbetat med bland annat Blocket. 
Tillsammans tog vi fram pixi-boken ”Vart ska Nalle ta vägen?” som 
spreds till alla barn under Retoys aktiviteter. Liknande material kan 

skapas utifrån våra gemensamma önskningar
och behov, om ert företag väljer att finansiera minst 50 st Retoy-kit.

 Tillsammans kan vi skapa en hållbar samtid 
och framtid för alla barn        

Psst… kika gärna in på vår hemsida 
www.retoy.se för att läsa vidare om om vårt 

pedagogiska material!

Kontakt: 

Jasmin Jahja 
0763-100103 

jasmin.jahja@retoy.se

http://www.retoy.se
mailto:jasmin.jahja@retoy.se

