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Новият концептуален магазин на ИКЕА в Delta Planet Mall във 
Варна отваря врати през есента 

 
120 служители на компанията ще обслужват жителите и гостите на града 

 

 

Новият магазин на ИКЕА в Delta Planet Mall ще бъде в нов концептуален формат и ще 

бъде разположен на три нива и обща площ от 8000 кв.м. Мебелен салон с 

вдъхновяващи интериори, зала с  аксесоари за дома, заведение за хранене и магазин за 

шведска храна ще се простират на търговска площ от 5 400 кв.м. Откриването на 

магазина е планирано през есенния сезон.  

 

Селекция от повече от 3 500 продукти, аксесоари и най-продаваните мебели, ще бъде 

на разположение за директна покупка. Клиентите ще имат достъп до пълната гама от 

8 000 артикула, налични на IKEA.bg, които ще могат да бъдат поръчани с различни 

опции за доставка – получаване директно от магазина без допълнително заплащане или 

с доставка до дома на клиента. Обикаляйки магазина или от вкъщи, всеки може да се 

възползва и от онлайн пазаруването в IKEA.bg или чрез мобилното приложение IKEA 

Bulgaria, като поръча стоките с опцията „Поръчай и вземи” от магазина без 

допълнително оскъпяване. В концепцията на ИКЕА всеки може да направи всичко сам – 

но това не е наложително, защото богата гама от услуги ще бъдат в помощ на 

посетителите по време на тяхното пазаруване – доставка до дома, монтаж на мебели, 

съвети за обзавеждане, безплатна услуга за проектиране на кухни и гардероби, са само 

част от тях. 

 

На ниво 0 в Delta Planet Mall ще бъде разположен салон с функционални мебели и  

вдъхновяващи идеи за обзавеждане и организиране на пространствата в дома. На 

следващия етаж от магазина ще са зала с аксесоари, както и новият формат бистро 

„Swedish on the go”. Популярните шведски кюфтенца, различни салати и десерти ще се 

предлагат във вариант, в който клиентите ще имат възможност да се насладят на 

храната на място или да я вземат за вкъщи. На ниво -1 от търговския център ще е 

разположена складовата част и зоната за получаване на мебели.  

 

ИКЕА България е в процес на подготовка и обучение на 120 служители, които ще 

посрещнат и обслужват жителите на морската столица и гостите на града. „Отварянето 

на магазин в напълно нов за страната формат е част от стратегията ни за развитие и 

иновации. Водени сме от мисията си за по-добър живот у дома, като не само правим 

преживяването ИКЕА лесно достъпно за възможно най-много хора, но и като 

подпомагаме местното икономическо развитие. Очаква се този магазин да бъде приет 



много добре от варненските жители след успеха на Центъра за поръчки, който отвори 

врати през 2015 г.“, сподели Николаос Ифантидис, управител на ИКЕА България.   

 

 

Повече информация за предстоящото отваряне на ИКЕА очаквайте скоро.  

 

Следете всичко около ИКЕА тук:  

Website: https://www.ikea.bg/  

Facebook: https://www.facebook.com/ikeabulgaria/  

YouTube: https://www.youtube.com/user/IKEABulgaria  

Instagram: https://www.instagram.com/ikeabulgaria/  
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