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IKEA uzsāks darbību Igaunijā 

 

IKEA 2019. gada rudenī uzsāks darbību Igaunijā. Igaunija būs pirmā valsts pasaulē, kur vispirms būs 

pieejams digitāls risinājums – internetveikals. Līdz ar internetveikala atklāšanu, Tallinā atvērs arī 

preču pasūtīšanas un saņemšanas vietu. 

“Šāds risinājums tuvinās IKEA pircējiem jaunajā tirgū. Būs iespējams ērti plānot un pasūtīt un saņemt IKEA 

preces, kā arī apskatīt tās dzīvē un izpētīt mājokļa labiekārtošanas risinājumus. IKEA ienākšana Igaunijas tirgū, 

atverot vispirms internetveikalu, ir jaunums. Lēmumu pieņēmām, ņemot vērā jaunā tirgus digitālo briedumu un 

gatavību izmantot šādu piedāvājumu,” saka IKEA vadītājs Baltijas valstīs Johanness R. Johannessons (Johannes 

R. Jóhannesson). “Vēlamies tuvināt IKEA Igaunijas tirgum, jo jau kopš IKEA veikala atklāšanas Rīgā 2018. gadā 

esam ievērojuši veikalā daudz apmeklētāju no Igaunijas.” 

IKEA internetveikals Igaunijā būs dažādām mobilajām ierīcēm piemērota tīmekļa vietne, kurā varēs ērti iepirkties, 

izmantojot datoru, planšetdatoru vai viedtālruni. Būs pieejami apmēram 8000 mājokļa labiekārtošanas preču, un 

tās varēs pasūtīt ar piegādi mājās vai saņemt veikalā un vest mājās pašu spēkiem. 

IKEA preču pasūtīšanas un saņemšanas vieta atradīsies Tallinā, Peterburi ielā 66. Kopējā platība būs apmēram 

6000 m2, un 1500 m2 būs atvēlēti ekspozīciju zālei un plānošanas zonai. Apmeklētāji varēs apskatīt un izmēģināt 

ap 3000 dažādu preču, redzēt iespējamos risinājums un smelties iedvesmu. Varēs saņemt darbinieku 

konsultācijas un ieteikumus virtuvju, skapju un citu mēbeļu plānošanā un pasūtīšanā. 4000 m2 būs paredzēti 

loģistikas un e-komercijas organizācijas vajadzībām. Apmēram 200 populārākās preces varēs uzreiz nopirkt 

līdzņemšanai. 

J. R. Johannesons paziņoja arī, ka IKEA meklēs 30–40 cilvēkus IKEA Igaunijas komandai. Darbā pieņems 

vadītāju, pārdošanas, loģistikas un citus speciālistus. 

IKEA Baltijas valstīs ir 2 veikali (viens Viļņā un viens Rīgā) un 2 preču pasūtīšanas un saņemšanas vietas Lietuvā. 

IKEA ir vairāk nekā 420 veikalu vairāk nekā 50 pasaules valstīs. Zviedru mājokļa labiekārtošanas preču ražotājs 

pazīstams ar kvalitatīva dizaina mājokļa labiekārtošanas preču piedāvājumu par pieņemamu cenu. 2018. gadā 

uzņēmums svinēja dibināšanas 75 gadadienu. 

 

Par IKEA 

IKEA mērķis ir padarīt ikviena cilvēka ikdienas dzīvi labāku. Uzņēmuma ikdienas biznesā tiek ievēroti ilgtspējības principi, un tas atbalsta dažādas iniciatīvas, kas rūpējas par 

sabiedrību un vidi. Jau kopš uzņēmuma dibināšanas 1943. gadā Zviedrijā IKEA piedāvā funkcionālas mājokļa labiekārtošanas preces ar labu dizainu un par pieejamām 

cenām. Šobrīd 50 pasaules valstīs ir vairāk nekā 420 IKEA veikalu.  
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