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Съобщение до медиите 

 
ИКЕА ви благодари за първите прекрасни 75 години заедно! 

 
На 28 юли ИКЕА навършва 75 години. На тази дата през 1943 г. Ингвар Кампрад 
основава компанията в покрайнините на Елмхулт, Швеция.  

 
Започвайки като малък бизнес за поръчки по пощата, управляван от тийнейджър на 

велосипед, за 75 години ИКЕА се превръща в един от водещите мебелни брандове в 

света. Днес компанията е представена на 49 пазара, магазините ѝ се посещават от 

близо един милиард души всяка година, а посетителите онлайн надвишават 2,5 

милиарда годишно. Близо 200 000 служители на ИКЕА от цял свят всеки ден допринасят 

за създаването на по-добър живот у дома за възможно най-много хора. 

  

"Успехът ни никога не би бил възможен без нашите клиенти и колеги. Бихме искали да 

благодарим на всеки един от тях за първите ни 75 години заедно. Очакваме следващите 

75 с нетърпение", - сподели Никос Ифантидис, управител на ИКЕА България. 

 

Планира се празненствата да продължат до края на годината – следете IKEA.bg! 

 
Ето и някои от най-важните моменти в историята на ИКЕА през годините: 

 
1943: Ингвар Кампрад регистрира своята фирма ИКЕА. I идва от Ingvar, K – от Kamprad, 

E – от името на семейната му ферма Elmtaryd; и А – от селцето Agunnaryd, в което 

израства. 

 

1948: ИКЕА започва да предлага стилни, модерни мебели. 

 

1951: Първият каталог на ИКЕА се разпространява безплатно - точно както днес. 

 

1956: Мебелите за самостоятелно сглобяване стават част от концепцията на ИКЕА. 

Плоските опаковки означават намаляване на разходите за транспорт, както и по-малко 

рискове от повреда. А това води и до по-ниски цени за клиентите на ИКЕА. 

 

1958: Първият магазин на ИКЕА отваря врати в Елмхулт, Швеция. 

 

1960: В Елмхулт е открит първият ИКЕА Ресторант и Кафе. В резултат на това 

посетителите прекарват повече време в магазина. 

 

1963: Отваря първият магазин на ИКЕА извън Швеция, а именно в Норвегия. 

 

1973: Първият магазин на ИКЕА извън Скандинавия е открит в Швейцария. 

 

2011: ИКЕА стъпва на българския пазар. 

 

2018: 419 магазина в 49 държави и близо 200 000 служители на ИКЕА. 

 

Научете повече за историята на ИКЕА в Музея на ИКЕА и на https://ikeamuseum.com/en/ 

https://ikeamuseum.com/en/


За ИКЕА  

 
Нашата визия е да създаваме по-добро ежедневие за възможно най-много хора, като предлагаме 
стилно, функционално и достъпно обзавеждане с високо качество, създадено с грижи за хората и 
за планетата. 
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 419 магазина в 49 страни.  
ИКЕА стъпи на българския пазар през 2011 г. с откриване на магазина в София. ИКЕА навлиза на 
българския пазар чрез договор за франчайз с компанията House Market S.A, която управлява 
седем магазина на ИКЕА в Гърция, Кипър и България. 


