
  



  

Historia IKEA

Historia pokazuje jak, przez ponad 60 lat, IKEA zawędrowała z lasów na 

południu Szwecji do 44 krajów na całym świecie stając się główną firmą 

o doświadczeniu w handlu detalicznym. 

 



  

Marka IKEA

Szwedzka firma specjalizująca się głównie w produkcji mebli oraz artykułów 

dekoracyjnych i ich sprzedaży detalicznej. Produkty firmy słyną ze swej 

praktyczności i znanego szwedzkiego designu. Firma IKEA została założona 

przez Ingvara Kamprada w 1943. Jej nazwa powstała jako akronim od 

wyrazów: Ingvar Kamprad (imię i nazwisko założyciela) oraz Elmtaryd i 

Agunnaryd (farma i parafia, w której się wychował).

Firma na całym świecie zatrudnia około 120 tys. osób (2008). IKEA posiada 254 

sklepy w 44 krajach. 



  

IKEA w Polsce

IKEA w Polsce posiada obecnie siedem sklepów, które rocznie odwiedzane są 

przez około 14 milionów Klientów. Ponadto poprzez firmę Inter IKEA Centre 

Polska zbudowaliśmy i zarządzamy sześcioma Parkami Handlowymi.

Pierwszy sklep w Polsce – 1991.

Polska jest ważnym krajem dla IKEA także z punktu widzenia produkcji. 

Swedwood oraz inne fabryki meblowe w Polsce są drugim, po Chinach, 

dostawcą dla IKEA na świecie, a pierwszym w segmencie meblowym. Wartość 

exportu wynosi ponad 4 mld PLN.



  

Ty tu urządzisz

Rozpoczęta 19 stycznia 2009 kampania reklamowa (wizerunkowa) Ikei przenosi odbiorców do 

starożytnego Egiptu. W pałacu faraońskim Kleopatrę odwiedza matka Antoniusza, krytykując 

wystrój wnętrza, na co królowa pozostaje jednak obojętna. 
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Dlaczego?

Wieloletnie badania i obserwacje zwyczajów zakupowych Polaków prowadzone 

przez IKEA pokazały, że w wielu przypadkach obawa przed negatywną 

oceną, głównie ze strony rodziny, przyjaciół, sąsiadów jest podstawową 

barierą, która powstrzymuje ludzi przed odważnymi zmianami. 

IKEA znów pokazuje, że koronowane głowy i sławni władcy mogli spotkać się z 

podobnym problemem jak każdy z nas – oceną ze strony bliskich.



  

Grupa docelowa

Kampania jest skierowana przede wszystkim do kobiet w wieku 20-49 lat, które 

podejmują decyzje związane z urządzaniem wnętrz.



  

Kampania

• od 27 kwietnia jest prowadzona w telewizji (TVP, Polsat, TVN i kilkanaście stacji o 

mniejszym zasięgu)

• internet (wp.pl, nasza-klasa.pl, o2.pl, gazeta.pl, tvn24.pl oraz mailingi).

• a 30 kwietnia ruszy w internecie (miniserwis www.tytuurzadzisz.wp.pl). 

Kreację kampanii, zaplanowanej na pięć tygodni 

http://www.tytuurzadzisz.wp.pl/


  

• W ramach internetowego wsparcia nowej komunikacji przygotowana też została 

specjalna gra Ty Tu Urządzisz, w której zadaniem gracza wcielającego się w postać 

Kleopatry jest ustawić meble z powrotem na swoje miejsce po nalocie wszędobylskiej 

teściowej.   

http://www.tytuurzadzisz.pl/
http://www.tytuurzadzisz.pl/


  

Kleopatra

W pałacu faraońskim Kleopatrę odwiedza matka Antoniusza, krytykując wystrój 

wnętrza, na co królowa pozostaje jednak obojętna. Ta scena odzwierciedla 

hasło całej akcji "Ty tu urządzisz" zachęcające odbiorców do samodzielnego 

aranżowania przestrzeni i odzwierciedlania w niej swojej osobowości. 



  



  

Król Artur

W startującym właśnie etapie kampanii reklamowej Ikea króla Artura odwiedza 

matka i z rozrzewnieniem wspomina upodobania władcy z czasów 

dzieciństwa, wyrażając też krytyczną opinię na temat okrągłego stołu. 

Film reklamowy kręcony był na zamku w Malborku. Stół zaprojektowany przez 

Allana Starskiego, okazał się na tyle realnie oddającym stylistykę 

średniowiecza, że na prośbę dyrektora muzeum pozostał w komnatach 

zamku i może być oglądany przez zwiedzających.



  



  

Kosmonauta

W rozpoczynającym się właśnie etapie wizerunkowej kampanii reklamowej 

Ikea wykorzystywany jest spot, w którym kosmonauta tuż przed 

transmisją telewizyjną z przestworzy odmawia zdjęcia porteru swojej 

dziewczyny na rzecz wizerunku pierwszego sekretarza. Żartobliwa 

kreacja ma zgodnie z hasłem "Ty tu urządzisz" zachęcać do 

samodzielnego decydowania o aranżacji swojej przestrzeni życiowej.



  

www.tytuurzadzisz.pl

W ramach akcji od 7 września na stronie internetowej www.tytuurzadzisz.pl 

będzie można zobaczyć różne warianty rozwinięcia tej reklamy 

i głosować na ten, który będzie później emitowany w telewizji.

http://www.tytuurzadzisz.pl/


  



  

Ikea w Łodzi

Rozpoczęła się kampania reklamowa zapowiadająca otwarcie sklepu Ikea w Łodzi. Akcja jest 

prowadzona na outdoorze, a niebawem obejmie internet.
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Kampania

Kreacja kampanii reklamowej zapowiadającej otwarcie sklepu Ikea w Łodzi opiera 

się na przekonaniu społecznym o rywalizacji tego miasta z Warszawą. 

Jeden z layoutów przedstawia więc samochód marki Warszawa obładowany 

charakterystycznymi paczkami Ikea z hasłem "Największa IKEA w Polsce 

w Warszawie się nie mieści", natomiast drugi pokazuje to auto podążające za 

łódką, czemu towarzyszy hasło "Warszawa za Łodzią. IKEA w Łodzi. 

Największa w Polsce".

 



  



  

Co chce osiągnąć?

Przekaz ma wywołać u mieszkańców regionu łódzkiego uśmiech i satysfakcję z 

otwarciem największego sklepu Ikea w tym mieście. Jednocześnie z kampanią 

ruszyła dystrybucja katalogu prezentującego całoroczną ofertę sklepu.



  

Formy

• akcja od 16 października jest prowadzona na outdoorze (150 nośników: 

billboardy, citylighty, autobusy i tramwaje)

• a w najbliższym czasie rozpocznie się w internecie (banery w serwisach 

wp.pl, gazeta.pl, interia.pl i naszemiasto.pl;mailingi)

• Metro oraz piątkowy dodatek Metro City w powiększonym formacie (A2) 

ukażą się w Łodzi w nakładzie 70 000 egzemplarzy. Wszystkie teksty 

redakcyjne i reklamy klientów zamieszczone w tym wydaniu będą 2 razy 

większe niż w wydaniu codziennym 



  

Inne ciekawe przykłady 



  

Wyrzuć Szwedów z łóżka

Trudno walczyć o klientów w branży meblowej, jeśli konkurentem jest IKEA, 

marka warta prawie 11 mln dolarów. Austriacka firma Mömax w takiej 

rywalizacji skorzystała z reklamy porównawczej. Wyrazista scenka w 

sypialni obrazuje, jak przykrych, wręcz nieznośnych doznań może 

dostarczać wszechobecność pewnych rozwiązań (nawet tak pięknie 

upersonifikowanych).   



  



  

Spot o lampie

Zwycięzcą Międzynarodowego Festiwalu Reklamy 2003 w Cannes jest Ikea ze swym 

spotem o lampie: historią wyrzuconej lampki oraz irracjonalnej tendencji klientów do 

przywiązywania się do przedmiotów martwych!

Jest to rzeczywiście nowy sposób myślenia w reklamie: właściwie nie promocja produktu, 

lecz bardziej próba wpływania na zachowania emocjonalne klientów, próba 

usunięcia emocjonalnej blokady, którą odczuwają ludzie w związku z pozbywaniem 

się starych przedmiotów.



  



  

Przystanek IKEA

Nietypowa i zwracająca uwagę jest forma tego przedsięwzięcia – na cały tydzień 

sześć przystanków tramwajowych należących do firmy AMS w ruchliwych 

punktach Warszawy, Wrocławia, Krakowa, Gdańska, Katowic i Poznania 

zmieniono w przytulne pokoiki. Są one umeblowane przez IKEA i urządzone jak 

pokój w mieszkaniu.

Jednocześnie całkowicie zachowują swoją funkcjonalność. Można więc na przykład 

w oczekiwaniu na tramwaj wygodnie usiąść na kanapie...



  



  



  

Bunkier Sztuki

Od 20 kwietnia do 15 maja 2009, w kawiarni Bunkier Sztuki Cafe można było 

oglądać wystawę użytkową najnowszej kolekcji IKEA PS.

„Chcieliśmy zaprezentować produkty w nietypowym dla IKEA wnętrzu, które pokaże nie tylko 

dobre wzornictwo, ale przede wszystkim nowy sposób myślenia w procesie 

projektowania - krakowski Bunkier Sztuki jest do tego idealnym miejscem …”



  



  

Tramwaj Ikea

"Tramwaj Ikea" był 5-dniowową ekspozycją materiałów tekstylnych z Ikea 

odbywający się w Katowicach. Tramwaj przekształcony został dzięki nim 

w "prawdziwy dom" Ikea. Całkowicie zachował swoją funkcjonalność, 

a jednocześnie można było wygodnie usiąść na wyściełanych materiałami 

z Ikea fotelach, a także popatrzeć przez okno w którym zawieszone zostały 

firanki. W centralnym dniu ekspozycji odbył się event w tramwaju, który 

miał na celu zapoznanie pasażerów tramwaju z katalogiem Ikea.  



  



  

Wizerunek
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