
 
 

 

Pēc veiksmīgiem 70 gadiem IKEA sāk jaunu posmu 

IKEA katalogs ir sasniedzis ievērības cienīgu 70 gadu mūža slieksni. Gadu gaitā tas ir kļuvis par 
ikonisku un iemīļotu izdevumu, kurā apkopoti interjera risinājumi un preces. Taču laiki mainās. 
IKEA arvien vairāk izmanto digitālus risinājumus un jaunus veidus, kā sasniegt vairāk cilvēku. 
Pircēju paradumi un informācijas patērēšanas veidi ir mainījušies, tāpēc pasaules IKEA franšīzes 
devējs Inter IKEA Systems B.V. nolēma ar cieņu noslēgt veiksmīgo IKEA kataloga karjeru un sākt 
jaunu posmu. 
 
“IKEA katalogs daudz emociju izraisa gan pircējiem, gan IKEA darbiniekiem. Jau 70 gadus tas ir bijis viens 
no mūsu unikālākajiem un ikoniskākajiem produktiem, kas ir iedvesmojis miljardiem cilvēku visā pasaulē. 
Mainoties informācijas izmantošanas un patērētāju paradumiem, jauns posms kataloga dzīvē patiesībā ir 
dabisks process. Arī turpmāk mēs iedvesmosim ar saviem mājokļa iekārtošanas risinājumiem, arvien 
jaunos veidos sasniedzot un iesaistot pēc iespējas vairāk cilvēku,” stāsta  Inter IKEA Systems B.V. vadītājs 
Konrāds Grūss (Konrad Grüss).   
 
Šobrīd dzīve mājās ir svarīgāka nekā jebkad. Pēdējos gados IKEA izmēģināja jaunus formātus un satura 
izplatīšanas veidus, lai iedvesmotu pircējus mājokļa iekārtošanai. Apkopojot no pircējiem un IKEA 
sadarbības partneriem saņemto informāciju un atsauksmes, esam atklājuši jaunus veidus, kā sasniegt 
cilvēkus un kā viņiem nodot savas zināšanas par mājokļa iekārtošanu. 

“Tagad mēs pēc iespējas paplašināsim unikālās IKEA zināšanas par mājokļa iekārtošanu, precēm un 
interjera risinājumiem. Bet mēs nesākam no nulles. Mēs esam mainījuši daudzas pieejas, kā sasniegt un 
iesaistīt savus pircējus  un turpinām strādāt pie tā, lai atklātu, kā pēc iespējas paplašināt unikālās 
zināšanas par mājokļa iekārtošanu, precēm un interjera risinājumiem, jo vēlamies iedvesmot pēc iespējas 
vairāk cilvēku, izmantojot arvien jaunus saziņas veidus, kanālus un formātus,” stāsta Konrāds Grūss. 

 

Lēmums atvadīties no IKEA kataloga ir saistīts ar IKEA vispārējām pārmaiņām, lai uzņēmums pilnvērtīgāk 
izmantotu digitālās iespējas un kļūtu vēl pieejamāks. IKEA jau ir pārmaiņu procesā. Pēdējā gada laikā IKEA 
interneta veikala pārdošanas apjomi visā pasaulē ir palielinājušies par 45 %, un tīmekļa vietne 
www.IKEA.com apmeklēta vairāk nekā četrus miljardus reižu. Tajā pašā laikā esam arī uzlabojuši digitālos 
pakalpojumus un palaiduši jaunas lietotnes, lai vēl vairāk uzlabotu IKEA iepirkšanās pieredzi. 

Mēs vienmēr godāsim un cildināsim IKEA kataloga brīnišķīgo vēsturi. Tam par godu 2021. gada rudenī 
izdosim grāmatu, kas būs pilna ar mājokļa iekārtošanas idejām un noderīgiem padomiem. Līdz ar to 
iemīļotais IKEA katalogs līdzšinējā formātā vairs nepastāvēs. 

 

5 fakti par IKEA katalogu 
• 1951. gads. Pirmo IKEA katalogu sagatavoja pats Ingvars Kamprads, un uz pirmā kataloga vāka bija 
redzams brūns MK kolekcijas mīkstais atpūtas krēsls. Katalogs tika izdots 285 000 eksemplāros un izplatīts 
Zviedrijas dienvidu reģionā. Katalogu izdeva zviedru valodā, un tam bija 68 lappuses. 

• 1998. gads. Pirmo reizi katalogs “IKEA birojā” ir pieejams tiešsaistē. Tas bija speciālizdevums, kurā 
apkopotas uzņēmumiem un birojiem piemērotas mēbeles. Togad bija plānots visu katalogu publicēt 
tiešsaistē, taču IT sistēmu sarežģījumu dēļ šī iecere tika atlikta.  

• 2000. gads. Pirmo reizi IKEA katalogs tiek izdots gan drukātā, gan digitālā formātā. 



 
 

 
• 2001. gads. Pirmo reizi IKEA vēsturē Zviedrijā un Dānijā sāk darboties interneta veikals.  
• 2016. gads. IKEA kataloga ziedu laikos tirāža bija 200 miljonu eksemplāru, katalogu izdeva 69 dažādās 
versijās, 32 valodās vairāk nekā 50 valstīs. 
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Atsauces un saites, kur pieejami IKEA muzeja materiāli un vēsturisko katalogu digitālās versijas:  
The IKEA Catalogue through the ages  
IKEA kataloger | IKEA Museum 

www.Ikea.com 
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