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ИКЕА увеличи онлайн продажбите на дребно с 45% за 2020 

 

 

Inter IKEA Group сподели доклад за финансовата година на компанията 

(1.09-31.08) като постави фокус върху семейството и неговия живот у дома. 

Онлайн продажбите на дребно на шведския бранд са се увеличили с 45%, а 

посетителите на уеб сайта в световен мащаб наброяват 4 милиарда души. 

Електронната търговия се е разширила до три нови пазара, включително и 

китайския. Наред с това, ИКЕА отвори 33 нови локации пред последните 12 

месеца.  

 

„Живеем в несигурни времена и това определено се отрази върху начина ни 

на живот. Ето защо ИКЕА имаше възможност да помогне на всички с 

функционални решения за обзавеждане на дома. Ние знаем, че ниската цена 

е по-важна от всякога и това показаха резултатите – сегментите ни, 

ориентирани към по-ниски цени, представляват повече от половината 

продажби на дребно на ИКЕА за това лято. Искаме да бъдем все по-достъпни 

и това е една от най-големите възможности за развитие“ - сподели 

изпълнителният директор на Inter IKEA Group, Джон Абрахамсон Ринг. 

 
През 2021 г. ИКЕА планира да достигне до нови пазари в Мексико и 

Филипините. Очаква се да се открият все повече нови магазини на текущите 

пазари, а прогнозите сочат, че продуктовата гама на шведския гигант ще се 

обогатява все повече. 

 

„Онлайн търговията остава нашата най-ценна алтернатива. Занапред ще 

продължим да усъвършенстваме работата си и да развиваме непрекъснато 

различни иновации и нови решения. Компанията продължава да работи за 

намаляване на отпечатъка върху климата. Ангажирахме се да инвестираме 

200 милиона евро във възобновяема енергия и отговорно горско стопанство. 

Интегрираме устойчивостта във всяка следваща стъпка - от извличане на 

суровини, до производство и доставка до домовете на клиентите си. Нашите 

планове са да продължим с тази политика на развитие, защото тя се 

превърна в основна ценност за всички нас “ – добави също Джон Ринг.  

 

Можете да прочетете повече за годишният финансов доклад на ИКЕА тук. 

 

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

https://about.ikea.com/en/about-us/year-in-review
https://www.ikea.bg/
https://www.facebook.com/ikeabulgaria/
https://www.youtube.com/user/IKEABulgaria
https://www.instagram.com/ikeabulgaria/

