2019 01 17

IKEA ir TV3 ieško norinčių nemokamai atsinaujinti namus
Šiandien startuoja IKEA ir TV3 bendras projektas „Namų idėja su IKEA“, kurio metu IKEA
interjero dizaineriai septynioms šeimoms nemokamai atnaujins pasirinktas namų erdves.
Patalpų pokyčių procesas taps 7 laidų ciklu, kurio metu interjero dizaineriai dalinsis realiais
namų atnaujinimo pavyzdžiais bei praktiškais patarimais. Šalies gyventojai, norintys
dalyvauti projekto atrankoje, kviečiami užpildyti anketas adresu: https://www.tv3.lt/namu-idejasu-ikea/

„IKEA vizija – kurti gražesnį kasdienį gyvenimą daugeliui žmonių. Gražesnis gyvenimas prasideda nuo
patogių, jaukių namų. Šia laida, kartu su TV3, norime realiais pavyzdžiais skirtinguose Lietuvos
gyventojų namuose parodyti, kaip spręsti kasdienius iššūkius: atnaujinti virtuvę, sutvarkyti gyvenamąjį
kambarį, net mažiausią vonios kambarį paversti patogia namų erdve. Visus pokyčius sieksime
įgyvendinti už tokią sumą, kuri būtų priimtina daugeliui lietuvių, ir parodyti tokias idėjas, kurias
gyventojai galėtų įgyvendinti net nebūtinai iš karto, o po truputį pirkdami namams reikalingus
sprendimus“, - sakė Eimantė Nemanė, IKEA interjero dizainerė, dalyvaujanti projekte. Pasak interjero
dizainerės, namų erdvių atnaujinimas projekto dalyviams nieko nekainuos.
„Tikime, kad šios laidos pritrauks gausų žiūrovų būrį. Mes kuriame pačias įvairiausias laidas ne tik
žmonėms, bet ir apie žmones. Pasinaudoję unikalia televizijos galia ištraukiame į viešumą didžiausius
talentus, sukuriame pramogų scenos žvaigždes, skatiname daryti gera ir padedame tiems, kuriuos
likimas nuskriaudė, rodome ir pagerbiame paprastus, bet didelius darbus atliekančius žmones. Visa tai
yra apie visus mus – Lietuvos žmones. Ir ši laida bus apie žmones – jų poreikius, iššūkius ir svajones
bei praktiškus būdus pagerinti kasdienį gyvenimą“, – kalbėjo Arvydas Rimas, TV3 kūrybos direktorius.
Prasidėjo atranka
Pirmas projekto „Namų idėja su IKEA“ etapas – norinčių atsinaujinti būstą atranka. Paraiškas teikti gali
visi norintys Lietuvos gyventojai. Teikdami paraiškas jie turės nurodyti, kurią būsto erdvę labiausiai nori
atnaujinti: gyvenamąjį kambarį, miegamąjį, virtuvę ir kt. Iš jų projekto komisija atrinks 7 dalyvius,
kuriems bus atnaujinta jų pasirinkta erdvė, iš viso – 7 skirtingos namų vietos.
Antrame projekto etape – specialioje TV3 laidoje „Namų idėja su IKEA“ bus rodoma kaip vyksta projekto
dalyvių namų erdvių atnaujinimo darbai: aptariami reikalingi pokyčiai, renkami baldai bei sprendimai,
derinami interjero elementai ir t.t. Kiekvienai namų erdvei bus skirta atskira laida, todėl žiūrovai ne tik
matys prieš jų akis gimstančius pokyčius, tačiau gaus koncentruotų patarimų, kuriuos galės pritaikyti
savo namuose.
Laidos dalyviai varžysis tarpusavyje dėl galimybės laimėti pagrindinį prizą – viso būsto atnaujinimą. Šis
sprendimas priklausys ir nuo TV žiūrovų – jie galės balsuoti už erdvę, kurios atnaujinimas labiausiai
patiko. Laimėtojas, kuris paaiškės paskutinės laidos metu, bus išrinktas susumavus dalyvių ir žiūrovų
balsavimo rezultatus.
Pirmoji „Namų idėja su IKEA“ laida TV ekranuose pasirodys jau kovo pradžioje.
Norintys dalyvauti projekto atrankoje, savo paraiškas turėtų pateikti čia: https://www.tv3.lt/namu-idejasu-ikea/.

Anketas pateikti galima iki 2019 01 31. Projekto organizatoriai susisieks tik su atrinktais dalyviais.
Projekto „Namų idėja su IKEA“ organizatoriai – UAB „Felit“ (IKEA Lietuva) ir UAB „All Media Lithuania“
(TV3).
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