
Pärast 70 edukat aastat pöörab IKEA uue lehekülje 

IKEA kataloogil on fenomenaalne 70-aastane pärand. Aastate jooksul on sellest saanud 

tuntud ja armastatud väljaanne, mille lehekülgedel on inspireerivad 

kodusisustuslahendused ja -tooted. Aga ajad muutuvad. IKEA on muutunud digitaalsemaks 

ja kättesaadavamaks ning avastanud uusi viise, kuidas leida tee üha rohkemate inimesteni. 

Klientide käitumine ja meedia tarbimine on samuti muutunud, mistõttu on Inter IKEA 

Systems BV, ülemaailmne IKEA frantsiisiandja, võtnud vastu otsuse lõpetada IKEA kataloogi 

väljaandmine ning keerata viimane lehekülg. 

„IKEA kataloog on nii klientidele kui töötajatele väljaanne, mis tekitab palju emotsioone. See 

on 70 aastat järjest olnud üks meie ainulaadsemaid ja populaarsemaid tooteid, mis on 

inspireerinud miljardeid inimesi üle kogu maailma. See, et me kataloogi kaaned lõplikult 

sulgeme ja uue lehekülje pöörame, on tegelikult loomulik protsess, kuna meedia tarbimine ja 

klientide käitumine on muutunud. Selleks, et me jõuaksime paljude inimesteni ja paljud 

inimesed jõuaksid meieni ning me saaksime nende jaoks olemas olla, jätkame 

sisustuslahendustega inspireerimist uutel viisidel,“ ütles Inter IKEA Systems BV-i tegevdirektor 

Konrad Grüss.  

Elu kodus ei ole olnud kunagi tähtsam kui praegu. Viimastel aastatel on IKEA katsetanud uusi 

formaate ja viise, kuidas kodusisustuslahendusi inimestega jagada ja neid inspireerida. IKEA 

on kogunud hulgaliselt teadmisi nii klientidelt kui ka IKEA jaemüüjatelt, mis viivad uute 

viisideni, kuidas inimesteni jõuda ja nendega ainulaadseid koduse elu teadmisi jagada.  

„Nüüd astume järgmisi samme, et võimalikult palju inimesi saaksid osa ainulaadsetest IKEA 

kodusisustustoodetest ja –lahendustest ning me tahame seda teha parimal võimalikul moel. 

Aga me ei alusta nullist. Viimastel aastatel oleme muutnud viise, kuidas oma klientideni jõuda 

ja nendega kontakti luua. Jätkame seda, et leida uusi uusi võimalusi, kanaleid ja formaate, et 

inspireerida ja jõuda veel rohkemate inimesteni üle kogu maailma,“ ütles Grüss.  

Otsus IKEA kataloogiga hüvasti jätta käib käsikäes IKEA digiteerimisega ja kättesaadavamaks 

muutmisega. See üleminek ja muutus on juba alanud. Eelmisel aastal kasvas interneti jaemüük 

kogu maailmas 45%, veebilehte IKEA.com külastas enam kui neli miljardit inimest. Samal ajal 

on IKEA täiustanud digitaalteenuseid ja välja töötanud uusi rakendusi, et pakkuda paremat 

kogemust - ükskõik kus kliendid IKEA ettevõttega ka kokku ei puutuks.  

Me austame ja tähistame IKEA kataloogi imelist ajalugu. Austusavaldusena anname 2021. 

aasta sügisel välja raamatu, milles on hulgaliselt inspiratsiooni ja teadmisi, et oma kodu kõige 

paremal moel sisustada. Niisiis IKEA kataloog, nagu me seda praegu teame, jääb minevikku. 

5 fakti IKEA kataloogi kohta: 

• 1951. aastal koostas IKEA asutaja Ingvar Kamprad isiklikult esimese IKEA kataloogi, mille 

kaanel oli pruuni polstriga MK tiibtugitool. 68-leheküljelist kataloogi trükiti 285 000 eksemplari 

ja seda jagati Lõuna-Rootsis. Kataloog oli rootsikeelne. 

• 1998. aastal andis IKEA välja oma esimese veebikataloogi „IKEA kontoris“. See oli 

eriväljaanne, milles esitleti ainult ettevõtetele ja kontoritesse mõeldud mööblit. Tegelikult 

sooviti sel aastal näidata kogu kataloogi veebis, kuid IT-süsteemide keerukuse tõttu lükati 

täismahus kataloogi väljaandmine edasi. 

• 2000. aastal anti välja nii digitaalne kui paberil IKEA kataloog.  



• 2001. aastal sündis IKEA e-kaubandus. Esimest korda ajaloos hakkas IKEA pakkuma kaupu 

elektroonilises keskkonnas nii Rootsis kui Taanis. 

• 2016. aasta oli IKEA kataloogi parim aasta. Sellel aastal jagati IKEA kataloogi 200 miljonit 

eksemplari, sellel oli 69 erinevat versiooni ja see oli saadaval enam kui 50 turul 32 keeles. 

IKEA ja meie frantsiisisüsteem 

IKEA pakub hästi disainitud, funktsionaalseid, taskukohaseid ja kvaliteetseid 

kodusisustustooteid, mis on valmistatud inimesi ja keskkonda silmas pidades. Praegu omab ja 

juhib IKEA müügikanaleid 12 erinevat kontserni Inter IKEA Systems BV-ga sõlmitud 

frantsiisilepingute alusel. IKEA kaubamärgi all töötavaid erineva omanikuga ettevõtteid on 

mitu, kes jagavad sama visiooni: soovi luua paremat igapäevaelu paljudele inimestele. IKEA 

asutati Rootsis 1943. aastal. 

Inter IKEA Grupp 

Inter IKEA Gruppi kuuluvad Inter IKEA Systems BV, IKEA of Sweden AB, IKEA Supply AG, IKEA 

Industry AB ja muud seotud ettevõtted. Inter IKEA Holding BV on Inter IKEA Grupi 

valdusettevõtja.  

IKEA jaekaubandus põhineb frantsiisisüsteemil koos frantsiisivõtjatega, kellel on õigus 

turustada ja kes on volitatud müüma IKEA tootevalikut kindlaksmääratud geograafilistel 

territooriumitel. Inter IKEA Systems BV on IKEA kontseptsiooni omanik ja ülemaailmne IKEA 

frantsiisiandja, kes määrab ka erinevad IKEA ettevõtted, mis tootevalikut arendavad, tooteid 

tarnivad ja kommunikatsioonilahendusi pakuvad.  
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