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Po 70-ies sėkmingų katalogo gyvavimo 
metų, IKEA verčia naują puslapį 

IKEA katalogas – fenomenalus, 70-metį skaičiuojantis leidinys. Per daugybę metų jis tapo 
ikoniniu ir daugelio laukiamu idėjų ir sprendimų namams šaltiniu. Tačiau pastaraisiais 
metais IKEA vis labiau įsitvirtino skaitmeninėje erdvėje ir rado naujų būdų, kaip pasiekti dar 
daugiau žmonių. Pirkėjų elgsena ir medijos kanalų vartojimo įpročiai keitėsi, tad IKEA 
frančizės teises pasaulyje valdanti „Inter IKEA Systems B.V.” priėmė sprendimą – užversti 
paskutinį puslapį IKEA katalogo karjeroje.  

„Ir pirkėjams, ir kolegoms, IKEA katalogas yra unikalus leidinys, keliantis daug šiltų emocijų. 70 
metų jis buvo vienas unikaliausių produktų, įkvėpusių milijardus žmonių visame pasaulyje. 
Keičiantis medijos vartojimo įpročiams ir pirkėjų elgsenai, atsisveikinimas su katalogu yra 
natūralus žingsnis. Norėdami ir toliau pasiekti bei įtraukti daugelį žmonių, mes naujais būdais 
sieksime kurti ir dalintis įkvėpimu bei sprendimais namams“, - sako „Inter IKEA Systems B.V.” 
vykdantysis direktorius Konrad Grüss.  

Gyvenimas namuose dar niekada nebuvo toks svarbus. Pastaruosius kelerius metus IKEA testavo 
naujus būdus ir formatus, leidžiančius dalintis IKEA įkvėpimu ir sprendimais namams. Tiek iš 
pirkėjų, tiek iš IKEA parduotuvių sukauptos įžvalgos leido atrasti naujus būdus įvėpti žmones ir 
dalintis unikaliomis žiniomis bei idėjomis namams.  

“Imsimės kitų žingsnių, padėsiančių mums geriausiu būdu dalintis unikaliomis IKEA žiniomis, 
sprendimais ir produktais namams. Pastaraisiais metais trasformavome daugybę mūsų 
bendravimo su pirkėjais aspektų, tad ir toliau ieškosime būdų, kanalų ir formatų, kaip pasiekti dar 
daugiau žmonių visame pasaulyje”, - sako Konrad Grüss.  

Sprendimas atsisveikinti su ikoniniu leidiniu žengia koja kojon su vykstančia IKEA transformacija 
skaitmenizacijos ir dar didesnio prieinamumo link. Praėjusiais metais visame pasaulyje pardavimai 
internetu išaugo net 45 proc., o svetainė IKEA.com sulaukė daugiau nei 4 milijardų apsilankymų. 
Tuo pačiu metu, IKEA pasiūlė dar daugiau nuotolinių paslaugų ir išleido naujų skaitmeninių 
produktų, užtikrinančių dar geresnę pirkėjų patirtį, kad ir kur jie būtų.  

Tačiau IKEA katalogo istorija bus pagerbta ir paminėta. Kaip duoklė jam, kitą rudenį pasirodys 
leidinys, kupinas įkvepiančių sprendimų ir idėjų namams.  

5 faktai apie IKEA katalogą:  

 1951 m. įkūrėjas Ingvaras Kampradas pats sudarė pirmąjį IKEA katalogą švedų kalba. 65 
puslapių storio katalogas buvo atspausdintas 285 tūkst. tiražu ir išplatintas pietų Švedijoje. 

 1998 m. pasirodė pirmoji brošiūra „IKEA verslui“, prieinama internetu. Tai specialus, 
išskirtinai sprendimams biurui skirtas leidinys. Tais metais ambicija buvo visą katalogą 
pristatyti skaitmeniniu būdu, tačiau dėl IT sistemų kompleksiškumo, šis žingsnis buvo 
atidėtas. 

 2000 m. IKEA katalogas išleistas tiek spausdintine, tiek skaitmenine versijomis. 
 2001 m. Švedijoje ir Danijoje pirmą kartą IKEA istorijoje startavo el. prekyba. 
 2016 m. – IKEA katalogo populiarumo viršūnė. 69 jo versijos buvo išleistos 32 kalbomis, 200 

mln. kopijų tiražu, daugiau nei 50-yje rinkų. 
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