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IKEA žengia į Estiją

IKEA žengia į Estijos rinką. Pastaroji taps pirmąja šalimi pasaulyje, kurioje IKEA savo veiklą
pradės skaitmeniniu būdu – elektronine prekyba. Kartu su internetine parduotuve bus atidaryta
ir prekių užsakymo bei atsiėmimo vieta Taline.
„Sprendimas į naują rinką žengti su e. prekyba, kurią papildo fizinės veiklos vieta – prekių užsakymo ir
atsiėmimo vieta su ekspozicinėmis erdvėmis – yra išskirtinis sprendimas, kurį lėmė šalies ir jos gyventojų
skaitmeninė pažanga. Tikime, kad tai padarys IKEA prieinamesne Estijos gyventojams. Matėme jų didelį
susidomėjimą ir srautą į IKEA parduotuvę Rygoje, todėl žengėme šį žingsnį, kad būtumėm arčiau jų namų.
Pirkėjams tai suteiks galimybę patogiai planuoti baldus, juos užsakyti ir atsiimti. Ekspozicijos erdvės leis
apžiūrėti ir išbandyti dalį IKEA produktų bei namų idėjų“, - sakė Johanesas Johanesonas, IKEA mažmeninės
prekybos vadovas Baltijos šalyse.
IKEA elektroninė parduotuvė Estijoje bus mobili (prisitaikanti) interneto svetainė, kuri suteiks galimybę
patogiai apsipirkti naudojantis tiek kompiuteriu ar planšete, tiek išmaniuoju telefonu. Pirkėjai internetu
galės rinktis iš maždaug 8000 namų interjero prekių, kurios bus pristatomos į namus arba, pasirinkus
savarankišką atsiėmimą, galės būti pasiimtos prekių užsakymo ir atsiėmimo vietoje Taline.
Prekių užsakymo ir atsiėmimo vieta užims apie 6000 kv. m., iš kurių 1500 kv. m. bus skirti ekspozicijų
kambariams bei baldų planavimo paslaugoms ir konsultacijoms teikti. Čia pirkėjai galės apžiūrėti ir
išbandyti namų interjero sprendimus, ieškoti įkvėpimo ir idėjų, o kartu kreiptis darbuotojų patarimų ir
konsultacijų virtuvės, spintų ar kitų baldų planavimo ir užsakymo klausimais. Likę 4000 kv. m. bus skirti
logistikos ir elektroninės prekybos reikmėms. Apie 200 pačių populiariausių prekių bus galima įsigyti ir
atsiimti iš karto.
J. R. Jóhannessonas taip pat pranešė, kad Estijoje IKEA ieškos 30–40 naujų komandos narių: vadovo,
komandų vadovų, pardavimų, logistikos, klientų aptarnavimo ir kitų darbuotojų.
Baltijos šalyse veikia 2 IKEA parduotuvės – Vilniuje ir Rygoje, bei dvi prekių užsakymo ir atsiėmimo vietos
Lietuvoje. Pasaulio mastu IKEA veikia daugiau nei 50-yje skirtingų valstybių ir valdo daugiau nei 420
parduotuvių. Švedijos baldų gamintoja yra žinoma dėl gero dizaino namų įrengimo sprendimų už mažą
kainą. 2018 m. įmonė minėjo savo 75-erių metų veiklos sukaktį.
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