






























50 senedir Lunapark işletmeciliği yapan bir ailenin 3. kuşak temsilcisi olan MELİH AYDIN’ın 2010 yılında markalaştırdığı Funnivarium,
 Lunapark Aletleri üretiminde önemli ölçüdeki yatırımlarıyla sektörün liderleri arasına girmeyi başarmıştır. 

Funnivarium gençlere, ailelere, çocuklara yönelik eğlence anlayışını ve ihtiyaçlarını giderecek Lunapark aletleri üretimi yapmaktadır. 
Birçok Lunaparkta ve Alışveriş Merkezi içindeki eğlence merkezlerinde Funnivarium’un ürettiği makineler bulunmaktadır.

Ülkemizde hızla yaygınlaşan alışveriş merkezleriyle Lunapark aletlerini birleştiren Funnivarium
kapalı alan mini Lunapark eksikliğini gidermiş ve Lunapark aletleri üretimine yepyeni bir soluk getirmiştir.

Funnivarium sektöre farklı tasarımlarda birçok Lunapark aleti sunmuş ve bu yeni makineler işletmelerin müşterileri tarafından çok sevilir 
ve tercih edilir hale gelmiştir. Ayrıca açık alan ve kapalı alan Lunaparklarda yenilik yapmak isteyenlere hizmet sunmuş, 

yeni mekan hazırlamak isteyen işletmecilere özel projeler oluşturarak anahtar teslim mekanlar hazırlamıştır.

Önceliği kaliteden taviz vermeden hızlı hizmet ve müşteri memnuniyeti olan firmamız,
siz değerli müşterilerimize karşı sorumluluk bilinci ile daima yenilenmeyi ve ileri gitmeyi hedeflemektedir.

“Yarım asırlık Lunapark tecrübemizi yeni nesil eğlence tarzı ile birleştirip, 
buna uygun ürünler sunarak sizlere daha çok kazanç fırsatı yaratıyoruz.”

“Combining our half-century-old amusement park experience with a new generation of entertainment, 
offer you more opportunities for profit with our suitable products that are suitable.”

Our family has been in amusement park business for 50 years, Funnivarium which was branded by Melih Aydin as a third generation representative in 2010, has 
succeeded in becoming one of the leaders of the sector in the production of Amusement Park rides 

with its significant investments. Funnivarium produces amusement rides to meet the needs of   young people, families and children.  
The amusement rides produced by Funnivarium take places in most of the amusement parks in the shopping malls. 

Funnivarium, which adapts the amusement rides to the shopping malls concept , met the demand of lack of indoor 
amusement park rides and made all the difference to the production of amusement rides.

Funnivarium has introduced many amusement rides in different designs to the industry and these new rides have become very popular and are preferred by the 
customers  of the enterprises. In addition, Funnivarium has provided service to whom wants to innovate in outdoor and indoor 

amusement parks, and prepared turnkey solutions for operators  who want to prepare new recreation areas by creating special projects.

Our company, whose priority is fast service and customer satisfaction by making no concessions to quality, 
always aims to be renewed and go forward with the awareness of responsibility towards 

Wour valued customers.


