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IKEA atidaro pirmąją planavimo studiją 
Baltijos šalyse 
 

Rytoj, lapkričio 25 d., IKEA atidaro pirmąją planavimo studiją Baltijos šalyse. Naujo 
koncepto prekybos vieta įkurta Estijoje, Tartu mieste. Jos paskirtis – teikti 
profesionalią pagalbą ir konsultacijas pirkėjams, planuojantiems individualius namų 
apstatymo sprendimus.  
 
IKEA planavimo studijos paskirtis - padėti pirkėjams susiplanuoti IKEA baldus ir kitus namų 
apstatymo sprendimus: virtuves, daiktų laikymo baldus ir pan. Pirkėjai galės iš anksto 
užsisakyti individualias IKEA planuotojų paslaugas arba, padedami darbuotojų, patys 
susiplanuoti reikiamą sprendimą tam skirtose planavimo studijos erdvėse. Čia taip pat bus 
galima iš karto užsisakyti visus suplanuotus baldus ir aksesuarus. 
 
„Planavimo studijos tikslas – įkvėpti pirkėjus, dalytis namų apstatymo žiniomis ir 
sprendimais bei teikti aukšto lygio specialistų pagalbą arčiau namų. Planavimo studijoje 
pagrindinis dėmesys bus skiriamas iš anksto rezervuotiems vizitams, o spontaniškus 
lankytojus kviesime mėgautis IKEA patirtimi, kai tik pandeminė situacija leis tai daryti 
saugiai“, – teigia Christianas Schneideris, IKEA Estija rinkos vadovas. 
 
IKEA Tartu planavimo studijoje bus galima padedant darbuotojams, užsisakyti konkrečių 
prekių, baldų ar jų derinių. Čia pirkėjai galės užsisakyti ir kitas šalyje teikiamas IKEA 
paslaugos: patalpų matavimą, baldų surinkimą, montavimą. Tartu planavimo studijoje taip 
pat bus galima atsiimti internetu įsigytas prekes, jas grąžinti ir pan. Įsigyti prekių be 
išankstinio užsakymo šioje vietoje pirkėjai negalės.  
 
Panašiomis baldų planavimo paslaugomis nemokamai galima pasinaudoti ir Lietuvoje – 
IKEA parduotuvėje Vilniuje bei prekių užsakymo ir atsiėmimo vietose Kaune ir Klaipėdoje. 
Pirkėjai taip pat kviečiami naudotis nemokamais skaitmeniniais planuokliais, kai reikiamus 
baldus ir jų projektus galima susikurti namuose ar bet kurioje kitoje patogioje vietoje.  
 
Planavimo studija – naujas formatas Baltijos šalyse. Jos veikia kitose pasaulio vietose, tačiau 
Estijoje ir Baltijos regione tokia pristatoma pirmą kartą. Šiuo metu Estijoje veikia IKEA prekių 
užsakymo ir atsiėmimo vieta Taline, atsidaro planavimo studija Tartu, o 2022 metų rudenį – 
nauja parduotuvė Taline.  
 
 
Daugiau informacijos teirautis: Renata Dantė, IKEA Korporatyvinės komunikacijos vadovė Baltijos šalims, mob. 
+37065526656, el. paštas: Renata.Dante@ikea.lt. 
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