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IKEA sadarbībā ar “Republic of Gamers” sāk piedāvāt jaunu 

kolekciju datorspēļu entuziastiem 

Aptuveni 2,5 miljardiem pasaules iedzīvotāju aizraušanās ir tiešsaistes video sporta spēles 

un datorspēles. Šo cilvēku ērtībām līdz šim pievērsta nepietiekama vērība, taču arī šajā 

jomā beidzot ir noticis pozitīvs pavērsiens. IKEA sadarbībā ar uzņēmumu “Republic of 

Gamers” (“ROG”) piedāvā jauno geiminga kolekciju jeb preces, kas radītas, gādājot tieši 

par datorspēļu spēlētāju ērtībām. 

Datorspēles daudziem nav tikai izklaide brīvā laika pavadīšanai. Tā ir iespēja “atslēgties” 

no ikdienas un saspēlēties ar cilvēkiem no visas pasaules. Iespējams, ka kādam 

datorspēles ir arī dzīvesveids. Ņemot vērā aizvien pieaugošo cilvēku skaitu, kuri spēlē 

datorspēles, šajā tirgū sevi piesaka arī IKEA.  

IKEA daudz ko zina par mājokļa iekārtošanu, taču datorspēļu jomā vēl tikai iesildās, tāpēc 

jaunā kolekcija datorspēļu entuziastiem tapusi sadarbībā ar ROG – ASUS apakšzīmolu 

Republic of Gamers, kas ir vadošais uzņēmums datorspēļu aprīkojuma tirgū un 

kvalitatīvas, inovatīvas datortehnikas un datorspēļu aprīkojuma ražotājs. ROG ļoti labi 

pārzina datorspēļu nozari un meklē arvien jaunus veidus, kā aktualizēt datorspēļu nozīmi 

un spēlētāju vajadzības mājās. Apvienojot abu uzņēmumu zināšanas un pieredzi, tika 

īstenota iecere nodrošināt demokrātisku un ērtu datorspēļu spēlēšanas pieredzi, 

piedāvājot piemērotus un funkcionālus laba dizaina priekšmetus par labu cenu, lai ikviens 

spēlētājs varētu iekārtot savu mājokli un datorspēļu stūrīti atbilstoši savām vajadzībām. 

Jaunā kolekcija ir radīta tieši datorspēļu spēlētājiem, un tajā ietilpst sešas preču grupas: 

HUVUDSPELARE, UTESPELARE, MATCHSPEL, GRUPPSPEL, UPPSPEL un LÅNESPELARE. 

IKEA veidoja UPPSPEL preces ciešā sadarbībā ar ROG. Pārējās preces radītas, ņemot vērā 

visu, kas apgūts šīs sadarbības rezultātā, lai nodrošinātu daudzveidīgu piedāvājumu un 

apmierinātu tik atšķirīgo IKEA pircēju vajadzības funkcionalitātes, dizaina un cenas ziņā.  

Jaunajā datorspēļu preču kolekcijā ietilpst vairāk nekā 30 preču, to skaitā mēbeles, 

piemēram, galdi, krēsli un skapīši, un dažādi citi piederumi, piemēram, krūzes turētājs, 

peles vada turētājs, piepūšamais spilvens, apaļā LED lampa un daudzas citas preces. Katrā 

preču grupā ietilpst datorspēļu spēlētājiem piemērots galds un krēsls, taču atšķiras to 

cena, lai aptvertu dažādas pircēju kategorijas. Jaunā kolekcija IKEA veikalā ir pieejama no 

2021. gada oktobra. 

“Pasaulē ir miljoniem datorspēļu spēlētāju ar dažādām vajadzībām, taču līdzšinējais 

piedāvājums ir vairāk tehnisks, un dizains veidots, galvenokārt pieskaņojoties vīriešu 

gaumei, lai gan apmēram 46 % geimeru ir meitenes vai sievietes. Uzskatām, ka vēl ir tāls 

ceļš ejams, lai datorspēļu aprīkojumu padarītu demokrātisku,” iespaidos dalās Eva Riherte 

(Ewa Rychert), “IKEA of Sweden” Globālās pārdošanas komandas vadītāja. “Šie ir mūsu 

pirmie soļi plašajā datorspēļu aprīkojuma pasaulē, jau sākumposmā nodrošinot augstas 

kvalitātes aprīkojumu un gatavos risinājumus par pieejamu cenu, lai ikviens varētu atrast 

savai personībai un gaumei atbilstošāko.” 

“Datorspēļu spēlētāji visā pasaulē pazīst un ir iemīļojuši ROG zīmolu. Tas viņiem saistās 

ar aizraujošākajiem jauninājumiem datorspēļu nozarē,” stāsta Kriss Huans (Kris Huang), 

ASUS datorspēļu aprīkojuma un piederumu pārdošanas nodaļas vadītājs. “Sadarbojoties 

ar IKEA speciālistiem, ROG ir iespēja atklāt jaunus un aizraujošus veidus, kā iepriecināt 

datorspēļu entuziastus.” 

Vairāk informācijas: Renata Dante, IKEA korporatīvās komunikācijas vadītāja Baltijas 

valstīs, mob. tālr.: +370 655 26656, e-pasta adrese: renata.dante@IKEA.lt. 
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