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IKEA plečiasi į Latviją, rugpjūčio 30 d. atidaro parduotuvę Rygoje 
 
IKEA, Švedijos baldų mažmeninės prekybos įmonė, rugpjūčio 30 d. atidarys 
pirmąją parduotuvę Rygoje, Latvijoje. Didžiausios Baltijos šalyse IKEA 
parduotuvės plotas sieks 34,5 tūkst. kvadratinių metrų, pirkėjams bus pasiūlyta 
daugiau nei 8000 skirtingų švediško dizaino baldų ir namų įrengimo prekių.  
 
“Šiandien pradedame skaičiuoti dienas iki pirmosios IKEA parduotuvės Latvijoje atidarymo. 
Nuo rugpjūčio 30 d. jau sveikinsimės su pirmaisiais didžiausios IKEA parduotuvės Baltijos 
šalyse lankytojais. Mūsų vizija yra kurti gražesnį kasdienį gyvenimą daugeliui žmonių, 
pasiūlant gero dizaino, funkcionalius baldus bei namų sprendimus už visiems prieinamą 
kainą”, - sako Inga Filipova, IKEA parduotuvės Latvijoje vadovė.  
 
Naujoji IKEA parduotuvė Rygoje yra 15 minučių kelio automobiliu nuo Rygos centro. Ji 

pirkėjams pasiūlys daugiau nei 8000 švediško dizaino namų sprendimų nuo virtuvės, 
gyvenamųjų ar vaikų kambarių baldų iki stalo įrankių ar namų tekstilės. Parduotuvėje taip 
pat veiks restoranas, Bistro kavinė, švediško maisto produktų parduotuvė. 450 vietų 
restoranas siūlys švediškus patiekalus kaip mėsos kukulius bei lašišą, taip pat vietinius 
patiekalus. Bistro kavinėje bus galima įsigyti IKEA dešrainius ir ledus už lietuviams jau 
įprastą 0,30 Eur kainą.  
 
Parduotuvė veiks nuo 10.00 iki 21.00 val., restoranas – nuo 9.30 iki 20.30 val.  
IKEA frančizės valdytojas Latvijoje yra „Paul Mason Properites“, SIA, priklausanti 
savininkams, valdantiems ir IKEA parduotuves Lietuvoje ir Islandijoje. Iki šiol investicija į 
IKEA parduotuvę Rygoje pasiekė 50 mln. Eurų. 
 
 
Apie IKEA: 

IKEA yra tarptautinis mažmeninės baldų ir namų įrengimo prekių prekybos tinklas, veikiantis 50 valstybių ir 

valdantis 420 parduotuvių tinklą. Lietuvoje IKEA valdo parduotuvę Vilniuje bei prekių užsakymo ir atsiėmimo 

vietas Kaune bei Klaipėdoje. 2017 m. IKEA parduotuvė Vilniuje buvo išrinkta geriausia IKEA tinklo parduotuve 

pasaulyje. 

 

Daugiau informacijos teirautis: Renata Dantė, Ryšių su visuomene vadovė Baltijos šalims, IKEA Lietuva, mob. 

+370 655 26656, e. paštas: renata.dante@ikea.lt 
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