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ИКЕА Център за поръчки посрещна
първите си клиенти във Варна
Първият Център за поръчки на ИКЕА в България отвори врати в град Варна.
Проектът е част от стратегията на компанията да улесни достъпа на още
повече хора до продуктите за обзавеждане на дома на ИКЕА чрез нови
канали за продажба. Центърът във Варна е втората значима стъпка на ИКЕА
България в тази посока за 2015 г., след старта на онлайн магазина ikea.bg
през м. април.
ИКЕА Център за поръчки е разположен на площ от 2500 кв.м. В него
клиентите на ИКЕА могат да разгледат отблизо подбрани продукти на
мебелната верига и да направят поръчка на всички артикули, които са
налични в магазина в София. Поръчките ще бъдат доставени в Центъра в
рамките на 5 работни дни безплатно за клиента. Допълнително, на място
могат да бъдат закупени поне 150 от най-популярните артикули на
шведската верига. В новия обект се предлага и услугата за проектиране на
кухни. За всички онези, които имат нужда от допълнителни услуги като
доставка до дома, монтаж на мебели или стоков кредит, ще могат също да се
възползват от тях.
ИКЕА Център за поръчки разполага с обучени консултанти, които ще помагат
на посетителите да направят правилния избор за обзавеждане на дома си.
Компанията предвижда да отвори до 20 работни места за новия обект.
Центърът за поръчки във Варна се намира на бул. „Република“ 55 и ще
работи от понеделник до събота между 10:00 ч. и 21:00 ч. и в неделя от
10:00 ч. до 20:00 ч.
„Основното предимство на този нов канал за продажби е, че продуктите на
ИКЕА стават много по-достъпни за жителите на морската столица и региона.
Така нашите клиенти имат възможност да избират от целия ни асортимент,
да правят поръчки на място и да ги получават в Центъра без оскъпяване за
доставка. Така реализираме визията на ИКЕА да направим всеки ден подобър за хората“, коментира Тео Муратидис, управител на ИКЕА България.
Освен в Гърция, където има отворени 5 Центъра за поръчка, подобен
търговски формат вече се прилага в Норвегия, Испания и Финландия.

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
грижи 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
365 магазина в над 47 страни.
ИКЕА стъпи на българския пазар през 2011 г. с откриване на магазин в София. ИКЕА
навлиза на българския пазар чрез договор за франчайз с компанията House Market
S.A, която управлява пет магазина на ИКЕА в Гърция и един в Кипър.
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