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Магазин на ИКЕА с нова концепция отвори врати във Варна  
 

Той посрещна многобройните си посетители с изненади, игри и награди 

 

Днес ИКЕА откри новия си концептуален магазин във Варна в търговски център Delta 

Planet Mall. На официалната церемония присъстваха заместник кметът Коста Базитов, 

мениджъри от двете компании, както и други почетни гости. Откриването бе 

съпроводено с приветствие от официалните гости, символична традиционна шведска 

церемония „рязане на дънер“, символизираща екипна работа, както и български обичай 

за късмет.  

 

“Откриването на новия магазин на ИКЕА във Варна е част от стратегията ни за развитие 

и стремежа ни да бъдем близо до своите клиенти. Стремим се да им осигурим повече 

възможности за по-добър живот у дома. Вслушваме се внимателно в техните желания и 

нужди и откликваме чрез технологични решения и иновации.“, сподели Никос 

Ифантидис, управител на ИКЕА България. 

 

Минути по-късно магазинът отвори врати за многобройните посетители, където ги 

очакваха изненади и специални предложения с игри и награди. 

 

От днес жителите на морския град и региона вече могат да закупят над 3500 продукта 

за обзавеждане на място в магазина в Delta Planet Mall, бул. „Сливница“ 185. Клиентите 

имат достъп и до пълната гама от 8000 артикула, налични на IKEA.bg, които могат да 

бъдат поръчани с различни опции за доставка – взимане директно от магазина без 

допълнително заплащане или с доставка до дома на клиента. 

 

Новооткритият търговски обект е разположен на 3 нива - на ниво 0 се намира 

мебелният салон, където са изложени разнообразни и вдъхновяващи интериорни 

решения, на ниво 1 се позиционира залата за аксесоари и новото за България „IKEA on 

the Go“ – бистро в шведски стил, предлагащо типичните за скандинавската кухня 

кюфтенца, салати, десерти, както и вкусни предложения за приготвяне вкъщи. На ниво 

-2 е зоната за получаване на стоки и поръчки и сектора за замяна и връщане на 

прокупки.  

 

Богата гама от услуги и екип от ентусиазирани служители ще бъдат в помощ на 

посетителите по време на тяхното пазаруване. 

 

Следете всичко около ИКЕА тук: Website , Facebook , YouTube и Instagram 

https://www.ikea.bg/
https://www.facebook.com/ikeabulgaria/
https://www.youtube.com/user/IKEABulgaria
https://www.instagram.com/ikeabulgaria/

