
 

 
 

IKEA teatas avamiskuupäeva 
 
Rootsi mööblifirma IKEA avab Eesti e-poe ning väljastuspunkti koos näidistesaaliga 29. 
augustil. Eesti on esimene riik maailmas, kus IKEA siseneb riiki kõigepealt digitaalselt ehk 
avab e-poe enne füüsilist poodi. Eesti e-poes on valikus umbes 8000 taskukohase hinnaga 
kodusisustustoodet, millest 200 on ka kohapeal koheseks ostuks saadaval. 
 
“Täna alustame päevade loendust, mis on jäänud IKEA Eesti turule sisenemiseni. IKEA visiooniks on pakkuda 
klientidele paremat igapäeva, mistõttu otsustasime ühendada nii digitaalse kui füüsilise olemasolu Eesti 
turul,“ lausus IKEA Tallinna väljastuspunkti juht Aleksejs Mihailovs. Tema sõnul tagab e-pood ligipääsu IKEA 
kaubavalikule kõikjal Eestis olenemata asukohast. Tallinnas avatav väljastuspunkt pakub lisaks võimalust 
tutvuda tootevalikuga. Väljastuspunktis on väljapanekus üle 3000 erinevat toodet, millest 200 toodet on 
saadaval koheseks kaasaostuks.  
 
Mihailovs tõi välja, et otsus siseneda kõigepealt digitaalselt ning rajada väljastuspunkt koos näidistesaaliga 
tulenes Eesti digitaalsest küpsusest. „Meie eesmärgiks oli tuua IKEA taskukohane, kuid samas ka maitsekas 
ning funktsionaalne disain Eesti tarbijatele lähemale, kuna eestlaste osakaal IKEA Leedu ja Läti poodide 
külastustel on märkimisväärne. E-pood ning väljastuspunkt annavad võimaluse tellida tooteid mugavalt 
kõikjalt ning minna neile ise väljastuspunkti järele või tellida kulleriga koju,“ kirjeldas Mihailovs. Ta lisas, et 
väljastuspunktis on näidistesaal, kust kodusisustajad saavad ammutada inspiratsiooni disainerite poolt 
kujundatud näidistubadest ning paluda abi ka näiteks köögi, garderoobi ja riiulite tellimisel.  
 
IKEA e-pood on kaasaegne veebikeskond, mis tagab ligipääsu 8000 kodusistustootele. Kõiki e-poe tooteid 
on võimalik kulleriga koju tellida või neile ise väljastuspunkti järele minna.   
 
Tallinnas avatav väljastuspunkt hõlmab 6000 m2 ala, millest 1500 m2 moodustab näidistesaal ning 
planeerimisala ja ülejäänud logistikakeskus. Lisaks pakub IKEA ka kodusisustuseks vajalikke lisateenuseid 
nagu ruumide mõõtmine, mööbli kokkupanek ning paigaldamine. Samuti on avatud teenused äriklientidele.  
 
Kui e-pood on avatud ööpäevaringselt, siis väljastuspunkt on avatud igapäevaselt kella kümnest hommikul 
kuni kaheksani õhtul.  
 
 
 
IKEA visiooniks on pakkuda paljudele paremat igapäevast elu. Ettevõtte panustab igapäevaselt jätkusuutlikkuse 
tagamisse ning toetab mitmeid erinevaid algatusi, mis on kasulikud nii inimestele kui planeedile. Alates ettevõtte 
asutamisest 1943. aastal pakub IKEA laias valikus kodusisustustooteid taskukohase hinnaga. Hetkel on enam kui 
50 riigis avatud 420 IKEA poodi, Baltikumis on avatud kaks poodi – 1 Lätis ning 1 Leedus, kus lisaks poele tegutseb 
ka kaks väljastuspunkti.  
 
 
 
Lisa informatsiooni  saamiseks palun võtke ühendust: 

Renata Dantė, IKEA PR Manager Baltics, mob. +37065526656, e-mail: Renata.dante@ikea.lt  

Triin Adamson, Optimist Public, +372 51 82 505, e-mail: triin@optimist.ee  
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