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Šodien Tallinā atklāj IKEA 
 

Šodien, 29. augustā, Zviedrijas mājokļa labiekārtošanas preču uzņēmums IKEA 

atklāj interneta veikalu un preču pasūtīšanas un saņemšanas vietu Tallinā, Igaunijā. 

Līdz ar šo soli IKEA tagad ir pieejams visās trīs Baltijas valstīs. IKEA Igaunijā 

piedāvās vairāk nekā 8000 mājokļa labiekārtošanas preču, no kurām vairāk nekā 

2000 maksās mazāk par 10 EUR.   

 

“IKEA misija, ar kuru nākam pie Igaunijas iedzīvotājiem, ir radīt labāku ikdienas dzīvi 

daudziem. IKEA biznesa ideja ir piedāvāt Igaunijas iedzīvotājiem tieši to, kas viņiem ir 

nepieciešams, – funkcionālas, skaistas un kvalitatīvas mājokļa labiekārtošanas preces par 

pieejamu cenu. Tāpēc ceturtdaļa IKEA preču sortimenta jeb vairāk nekā 2000 preču, sākot ar 

mēbelēm un beidzot ar interjera priekšmetiem, maksās mazāk nekā 10 EUR,” saka Aleksejs 

Mihailovs, IKEA preču pasūtīšanas un saņemšanas vietas Tallinā vadītājs. 

 

IKEA Igaunijas tirgū ienāk vispirms digitāli, atverot interneta veikalu un piedāvājot pilnīgu 

mājokļa labiekārtošanas preču sortimentu – 8000 preču. Preces varēs pasūtīt, un tās tiks 

piegādātas dažu darbadienu laikā. Preču pasūtīšanas un saņemšanas vietā savu pasūtījumu 

ikviens varēs saņemt bez maksas. IKEA piedāvās arī piegādi uz mājām – tās cena būs, sākot 

ar 19,90 EUR. IKEA apmeklētājiem būs pieeja arī digitāliem pakalpojumiem – iedvesmojošiem 

interjera risinājumiem tiešsaistē, digitālajiem plānošanas rīkiem, digitālajai lojalitātes 

programmai un citiem pakalpojumiem.  

 

Papildus interneta veikalam ir atvērta arī ekspozīciju zāle preču pasūtīšanas un saņemšanas 

vietā Tallinā, lai nodrošinātu klientiem vislabāko iepirkšanās pieredzi. Tur apmeklētājiem būs 

iespēja gūt iedvesmu, apskatot desmitiem reālistisku interjeru piemēru: dzīvojamās istabas, 

virtuves, vannasistabas un citas telpas. Kopumā tur varēs apskatīt un izmēģināt aptuveni 

3000 dažādu preču. Preču pasūtīšanas un saņemšanas vietā būs pieejamas arī aptuveni 

200 dažādas preces tūlītējai saņemšanai. Pircēju ērtībām daļai preču IKEA piedāvā arī 

25 gadu garantiju un 365 dienas ilgu preču atpakaļatdošanas periodu lojalitātes programmas 

dalībniekiem. Igaunijā būs pieejams arī plašs pakalpojumu klāsts kā IKEA veikalā: dizaina un 

plānošanas konsultācijas, norēķini, mērīšanas, montāžas, piegādes un citi pakalpojumi. 

 

IKEA preču pasūtīšanas un saņemšanas vietas vadītājs uzsver, ka galvenie jaunumi, ko IKEA 

ienes Igaunijas tirgū, ir zemas cenas, plašs mēbeļu un mājokļa labiekārtošanas preču klāsts, 

kā arī risinājumi mazu telpu iekārtošanai un mājokļiem, kur dzīvo arī bērni. 

 

Tīmekļa vietnē www.IKEA.ee IKEA interneta veikals ir pieejams jebkurā diennakts laikā, bet 

preču pasūtīšanas un saņemšanas vieta atrodas Tallinā, Peterburi ielā 66. Tās darba laiks 

katru dienu ir plkst. 10.00–20.00. 

 
Par IKEA 

IKEA mērķis ir radīt labāku ikdienas dzīvi daudziem. Uzņēmuma ikdienas biznesā tiek ievēroti ilgtspējas principi, un 

tas atbalsta dažādas iniciatīvas, kas rūpējas par bērniem un vidi. Jau kopš uzņēmuma dibināšanas 1943. gadā 

Zviedrijā IKEA piedāvā laba dizaina un funkcionālas mājokļa labiekārtošanas preces par pieejamu cenu. Šobrīd 

50 pasaules valstīs ir vairāk nekā 420 IKEA veikalu. Baltijā ir divi IKEA veikali – viens Latvijā un viens Lietuvā, kā arī 

ir pieejamas divas preču pasūtīšanas un saņemšanas vietas.  

Kontaktpersona turpmākai saziņai:  



 
Renata Dantė, IKEA Sabiedrisko attiecību vadītāja Baltijas valstīs 

Tālr.Nr.: +370 65526656, e-pasta adrese: renata.dante@ikea.lt  
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