19 септември 2016 г.

Съобщение за медиите
Кампанията БАЛКОН ТУРИСТ на ИКЕА спечели злато на ФАРА
БАЛКОН ТУРИСТ бе отличена със Злато за кампания и два сребърни приза на найголемия рекламен фестивал у нас, a ИКЕА България се класира в топ пет на
рекламодателите у нас.
Кампанията БАЛКОН ТУРИСТ на ИКЕА България и Ogilvy Group Bulgaria спечели
златна награда в една от най-оспорваните категории „Комуникационна кампания” на
фестивала на Българската асоциация на комуникационните агенции – ФАРА 2016,
който се проведе от 15 до 17 септември в Пловдив. БАЛКОН ТУРИСТ спечели и два
сребърни приза – за „Интерактивна кампания” и за идеята да се използват балкони
за рекламен канал в категорията „Нов комуникационен канал”. ИКЕА България се
нареди на пето място в класацията на рекламодателите, участващи в креативния
фестивал. По-рано тази година, ИКЕА взе златна награда за БАЛКОН ТУРИСТ и в
категорията „Услуги” на наградите за ефективност Effie Bulgaria.
“Горди сме с кампанията БАЛКОН ТУРИСТ, защото е локално творение на голям екип
от ентусиасти, които повярваха, че балконите могат да се превърнат в дестинации”,
сподели Йоана Цонева от ИКЕА България.
“Страхотно е, че получаваме награди, но сме щастливи най-вече, че с кампании като
тази, имаме възмоножност да възпитаваме естетика и отношение, и реално да
развиваме средата около нас към по-добро”, каза Илиан Илиев, лидер на кампанията
и творчески директор на Ogilvy Group Bulgaria, по време на церемонията в Пловдив.
Кампанията БАЛКОН ТУРИСТ се организира за втора поредна година от ИКЕА и Ogilvy
Group Bulgaria. Основната й цел е да трансформира функцията на българските
балкони, които често се използват за склад или продължение на кухнята, вместо за
за приятно изживяване и почивка. За двете издания на инициативата бяха
трансформирани общо 11 балкона в София и Варна с дизайн идеи от ИКЕА, които
бяха отворени за посещения от всеки желаещ и посрещнаха повече от
1 000 почитатели на градския туризъм.
За ИКЕА
Нашата визия е да създаваме по-добро ежедневие за много хора и предлагаме
стилно, функционално и достъпно обзавеждане на високо качество, създадено с
грижа за хората и средата.
ИКЕА е най-голямата верига магазини за обзавеждане на дома. Компанията е
основана в южната част на Швеция през 1943 г. от Ингвар Кампрад. Днес ИКЕА има
387 магазина в 48 страни.
ИКЕА стъпи на българския пазар през 2011 г. с откриване на магазин в София. ИКЕА
навлиза на българския пазар чрез франчайз договор на House Market S.A, която
управлява общо 7 магазина на ИКЕА в Гърция, Кипър и България.

