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Az IKEA  
 

Az IKEA története 
Ingvar Kamprad, az IKEA birodalom alapítója 1958. október 28-án nyitotta meg első 
áruházát, a svédországi Älmhultban. Az azóta eltelt több mint 50 év alatt 285 áruház épült, 
127,800 embert foglalkoztatva a világ 40 országában. Az alapító 17 évesen, 1943-ban a 
tanulmányaira kapott pénzből hozta létre csomagküldő cégét, IKEA néven. Majd ennek 
sikerén felbuzdulva 1953-ban megnyitotta az első kiállítótermét is, ahol a vevők már 
megnézhették és tapinthatták a bútorokat a rendelés leadása előtt.  
Ebben az időben kezdődött meg az IKEA-t fémjelző saját tervezésű IKEA bútorok gyártása, a 
lapraszerelt bútorok - lapos csomagolás bevezetése, és az első katalógusok piacra dobása is. 
A hatalmas érdeklődés tette lehetővé az első svédországi áruház megnyitását 1958-ban, 50 
alkalmazottal, 6700 m2 területen. Ezt követte 1960-ban az első IKEA étterem megnyitása, 
mert Ingvar Kamprad azt vallotta: 'Éhesen nem lehet üzletet kötni!'. 
A több mint 50 évvel ezelőtt felépített első áruházzal, az IKEA elindult a nagyvállalattá válás 
útján. Az új áruházak egymás után nyitották kapuikat: 1963-ban megnyílt az első áruház 
Skandinávia területén kívül, Svájcban, majd 1974-ben, Németországban (a mai legnagyobb 
piac), s nagy lépésként 1985-ben az Egyesült Államokban.  
Aztán 1998-ban az IKEA meghódította Kínát is. Magyarországon az első áruház 1990-ben 
fogadta először a vásárlókat, az első egységként Kelet-Európában. 
Jelenleg az IKEA csoport 253 áruházat irányít 24 országban és még 32 franchise áruház 
működik 16 országban. Az a bizonyos első svéd, älmhulti áruház mára 230 alkalmazottal, 
22.000 m2-en működik. Míg a katalógusokat 1958-ban 400 000, addig ma közel 200 millió 
példányban nyomtatják és 27 nyelvre fordítják le. 2013-ra már 303 áruház tartozott a lánchoz, 
mintegy 26 országban, melyek közül a legtöbb Európában és Észak-Amerikában taláható. 
   
A dél-svédországi családi fakereskedésből kinőtt, azóta is családi tulajdonban lévő és Ingvar 
Kamprad vezetésével működő lakberendezési áruházlánc sikertörténete szorosan 
összefonódik alapítójának szigorú, de azóta legendává vált üzletpolitikájával. Jó minőségű, 
praktikus termékeket alacsony áron - ez áll az IKEA fókuszában a kezdetek óta. Az IKEA 
tehát egy nemzetközileg elismert, magántulajdonban lévő lakberendezési termékekkel 
foglalkozó kiskereskedő, aki lapra szerelt bútorokat, kiegészítőket, fürdőszobai és konyhai 
eszközöket forgalmaz. Az IKEA volt az első, aki lapra szerelt bútorokat kínált, mely jelentős 
költségcsökkentést eredményezett. Az IKEA koncepció alapja az, hogy a cég az emberek 
többsége számára megfizethető lakberendezési termékeket kínáljon. Ezt a funkció, minőség, 
design és érték kombinálásával érték el - mindig szem előtt tartva a fenntarthatóságot.  
 
Az IKEA név az alapító nevének kezdőbetűiből (IK) illetve annak a farmnak és falunak a 
kezdőbetűiből tevődik össze, ahol ő felnőtt - Elmtaryd és Agunnaryd (EA). A vállalat 
történelme során az IKEA logó nem sokat változott, ma is az 1967-es változatot használják. 
 
Az 1980-as évek elején Ingvar Kamprad rájött, hogy a vállalat növekedésének részeként meg 
kell védenie az egyedi IKEA Koncepciót. Teljes függetlenséget akart és hosszú távú 
tulajdonosi struktúrát, így a tőzsdei bevezetés nem jöhetett szóba. Ráadásul úgy vélte, hogy az 
IKEA márka alatt működő vállalatoknak erőforrásokat kell akkumulálni, mielőtt 
terjeszkedhetnének. Így létrejött az IKEA franchise rendszer. Ma minden IKEA áruház 
(Hollandiát kivéve) franchise megállapodás szerint működik.  
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1. ábra Néhány tény az IKEA csoporttal kapcsolatban 

Az IKEA koncepció 
Az IKEA jövőképe „Szebb hétköznapokat teremteni az emberek többsége számára”. Üzleti 
elképzelésük pedig “jól meg tervezett, funkcionális lakberendezési termékek széles 
választékát kínálni, olyan alacsony áron, hogy a lehető legtöbb ember megengedhesse őket 
magának”. Annak érdekében, hogy a vásárlók számára biztosítani tudják az elérhető árú 
minőséget a következő feladatokat kellett végrehajtaniuk: 

 értéklánc optimalizálás, 
 hosszú távú beszállítói kapcsolatok kiépítése,  
 nagymértékben automatizált gyártási folyamatokba való befektetés 
 nagy mennyiségek gyártása. 

Jövőkép túlmutat a lakberendezésen. Szebb hétköznapokat akarnak teremteni minden olyan 
ember számára, akire hatással van üzleti elképzelésük. Ezt foglalja össze az IKEA-koncepció 
 
I = Innovation. Innováció: jobb megoldások keresése annak érdekében, hogy csökkentsék a 
költségeket, minőségcnélkül. 
 
K = Knowledge. Tudás: ez meglévő tényező a vállalaton belül, hiszen 50 éve jelen van a 
lakberendezési termékek piacán az egész világon. 
 
E = Experience. Tapasztalat: ez is meglévő tényező, hiszen az üzletekben lakásdekorációs 
megoldások között ötleteket nyerhetünk. 
 
A = Accessibility. Hozzáférhetőség: a teljes lakberendezési kínálat megtalálható a 
termékpalettában, bármikor, a megfelelő áron. 
 

 
2. ábra Az IKEA logó evolúciója 
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Az IKEA piaci nemzetközi teljesítménye 
Az IKEA Csoport fő pénzügyi elve, hogy csak saját erőforrásaikat használva növekedjen. 
Megkeresik a pénzt, mielőtt elköltenék azt. Ingvar Kamprad így fogalmazott: „úgy döntöttem, 
a részvénypiac nem opció az IKEA számára. Tudtam, hogy csak egy hosszútávú perspektíva 
biztosíthatja növekedési terveinket és nem akartam, hogy az IKEA pénzintézetektől függjön.” 
A vállalat 2013-ban 5 új áruházat nyitott négy országban és tovább növelte piaci részesedését 
a legtöbb piacon. A legnagyobb növekedést Oroszországban és Kínában produkálta, de 
Észak-Amerikában és Lengyelországban is jelentős növekedést ért el. A 3. ábra a teljes 
bevétel alakulását mutatja az elmúlt 5 évben, milliárd euróban kifejezve. Ez az IKEA csoport 
teljes bevétele, amely magába foglalja a termékek értékesítését, és a bevásárlóközpontok 
működtetésének bérleti díjából származó jövedelmet. 

 
3. ábra Az IKEA csoport összárbevételének alakulása 

 
Az IKEA lehagyta versenytársait, hiszen a 2013-as gazdasági évben az IKEA Csoport 
eladásai 27,9 milliárd eurót tettek ki, ami 3,1%-os növekedést jelent a tavalyi évhez képest. 
Az üzletlánc növekedése - az árfolyamváltozásokat is figyelembe véve- ugyanakkor 3,6%-ot 
tesz ki. A hasonló profilú áruházak eladásainak növekedése 1,8%-os volt. Az IKEA Csoport a 
legnagyobb növekedést Oroszországban és Kínában érte el, de jelentős előrelépés volt 
tapasztalható Észak-Amerikában is. Míg Dél-Európára továbbra is hatással van a jelenlegi 
gazdasági helyzet, az IKEA Csoport szinte valamennyi piacon növelni tudta piaci 
részesedését.  
 
"Ha a fenntartható életről van szó, jelenleg az emberek többsége arra törekszik, hogy 
csökkentsék energiaszámlájukat. Ehhez mi is igyekszünk segítséget nyújtani elérhető árú, 
energiatakarékos LED termékeinkkel, amelyekből tavaly 20 millió darabot értékesítettünk. 
Továbbá célul tűztük ki, hogy 2016-ra minden lámpánkban és világítási termékünkben 
kizárólag LED-et fogunk használni annak érdekében, hogy még többen mérsékelhessék 
otthonuk kiadásait." - nyilatkozta Peter Agnefjäll, az IKEA Csoport elnök-vezérigazgatója. 
 
A svéd bútorgyártó a gazdasági válság ellenére is erős pénzügyi helyzetben van, és 2020-ra 
meg akarja duplázni boltnyitási ütemét. "Erős anyagi helyzetünknek köszönhetően jelentős 
összegeket tudunk befektetni, még az ilyen nehéz időkben is, mint a mostani. 2020-ra meg 
akarjuk duplázni az Ikea méretét" - nyilatkozta Göran Grosskopf, az Ikeát birtokló Ingka 
Holding elnöke. A vállalat úgy tervezi, hogy a következő évtized elején már 20-25 új üzletet 
fognak nyitni évente, ami jócskán meghaladja a mostani 10-es átlagot. Ezzel a cég több 10 
ezer munkahelyet teremthet a jövőben világszerte. 
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Az IKEA hazai és regionális piaci teljesítménye 
Az IKEA magyarországi áruházainak értékesítési árbevétele a 2012. pénzügyi évben - 2011. 
szeptember 1. és 2012. augusztus 31. között - 1 százalékkal nőtt. A svéd lakberendezési lánc 
forgalma 34,2 milliárd forint volt az egy évvel korábbi 33,7 milliárd forint után - idézte az 
MTI Marek Feltl-t, az IKEA regionális ügyvezető igazgatóját. A 2012-es pénzügyi évben a 
magyarországi IKEA áruházakat 4,6 millió látogató kereste fel, közülük 2,5 millióan 
vásároltak, számuk 2 százalékkal mérséklődött. Marek Feltl közölte: a 2012. pénzügyi évben 
a magyarországi nyereségük az árbevétel 2 százalékát tette ki. 
 
A regionális ügyvezető igazgató a további tervekről elmondta, hogy budapesti áruházuk 
eladóterét 1,2 millió eurós beruházással átépítik. 2014-ben a budaörsi áruházat is átalakítják 4 
millió euró befektetéssel, és továbbra sem mondtak le egy harmadik áruház nyitásáról 
Budapesten, de ez utóbbit illetően 6-7 éves távlatban gondolkodnak. A regionális ügyvezető 
értékelése szerint az IKEA magyar áruházainak teljesítménye jó a térségben és globális 
szinten is. Az IKEA a 2012-es pénzügyi évben csoportszinten 4,6 százalékos bővülést ért el, 
elsősorban a fejlődő országok piacának jó eredményeként. A régióban 2012-ben 
Csehországban új áruházat nyitottak, így értek el 2012-ben 5 százalékos árbevétel bővülést, a 
szlovák piacon pedig változatlan maradt az eladásuk értéke.Az IKEA tájékoztatása szerint az 
elkövetkező időszak növekedésének kulcsterületei a textíliák, a hálószoba és a kültéri bútorok 
lehetnek. A regionális ügyvezető hangsúlyozta: a jövőben is arra törekednek, hogy minél több 
vásárlót elérjenek, a helyi igényekre koncentrálnak, és meg kívánják őrizni piacvezető 
szerepüket, Magyarországon jelenleg 25 százalék a részesedésük. Marek Feltl beszámolt 
arról, hogy az IKEA bővítette a törzsvásárlóknak szóló IKEA Family klubtagjai számára 
elérhető kedvezményeket, a 2012-es pénzügyi év értékesítési árbevételének több mint 50 
százalékát a klubtagok vásárlásai tették ki. Az elvárásokhoz igazodva a 2016-os gazdasági 
évtől az IKEA bevezeti az e-kereskedelmet a cseh, a magyar és a szlovák piacon, az 
elkövetkező hat évben pedig új áruház nyitását tervezik Prágában, Plzenben, Hradec 
Královéban és Kassán. 
 

Az IKEA áruházak 
Az IKEA áruházakat általában nagy alapterületű kék épület jellemzi, kevés ablakkal, sárga 
árnyalattal. Gyakran a városközponttól távolabb helyezkednek el, elsősorban a telek ára miatt 
és a jobb megközelíthetőség miatt. 
Az áruházakban a vevői útvonal kialakításánál egyirányú utat terveznek, amely arra ösztönzi a 
vásárlókat, hogy azon menjenek végig. Természetesen rövidítéseket is találunk, például, ha 
éppen nem keresünk konyhai berendezéseket, akkor ez a rész kihagyható. A vásárlási útvonal 
a bútoroknál kezdődik, ahol bármelyik termék kipróbálható. Itt a vásárló összeírhatja, hogy 
mire van szüksége. Egy emelettel lejjebb, az úgynevezett piactéren a kisebb termékek 
megvásárolhatóak, míg a nagyobbakat egy közeli raktáráruházban lehet átvenni.  
Mindegyik IKEA áruházban található étterem, svéd élelmiszer termékek boltja, és a 
gyermekek számára játszóház. Az IKEA üzletpolitikájában fontos szerepet játszik a hosszú 
nyitvatartási idő.  
 

Termékek 
Az IKEA termékeket úgy tervezik, hogy a fogyasztók fogják otthonukban összeszerelni. Ez 
lehetővé teszi a cég számára a költségcsökkentést és a csomagoló anyagok mértékének a 
csökkentését. Például, ha egy könyvespolcot lapra szerelten szállítunk sokkal kevesebb 
csomagolóanyag szükséges hozzá, mintha összeszerelve kapná meg a fogyasztó. Ennek 
előnye a termék házhoz szállításában is megnyilvánul. A honlapon pontosan megtalálhatóak a 
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termék csomagolási méretei, annak érdekében, hogy a leendő vevő meg tudja tervezni a 
hazaszállítást (befér-e az autóba).  
A termékválasztékok a „demokratikus dizájn” jellemzi, amely azt jelenti, hogy az IKEA 
termékek egyaránt megfelelnek a kisebb otthonok berendezésétől kezdve egészen a nagy 
házakig. Egy kanapé kiválasztásánál például mindenki megtalálhatja a számára legjobb 
terméket, hiszen a huzatválaszték rendkívül sokszínű. A könnyű össze- és szétszerelés miatt a 
termékek könnyen tisztíthatóak, költözködéskor nem sérülnek.  
Az IKEA termékeket külön termékcsalád elnevezés alapján lehet azonosítani. A legtöbb név 
svéd eredetű. Vannak kivételek, de általában a legtöbb termék neve az IKEA által kifejlesztett 
speciális elnevezési rendszer alapján történik. 

 Kárpitozott bútorok, dohányzó asztalok, rattan bútorok, könyvespolcok, média 
állványok, kilincsek: svéd helységnevek (pl. Klippan), 

 Ágyak, gardróbok, előszoba bútorok: norvég helyiségnevek, 
 Étkező asztalok és székek: finn helyiségnevek, 
 Fürdőszobai cikkek: skandináv tavak, folyók, öblök. 
 Konyhai felszerelések: nyelvtani kifejezések, néha más nevek. 
 Székek, íróasztalok: férfi nevek. 
 Szövetek, függönyök: női nevek. 
 Kerti bútorok: svéd szigetek. 
 Szőnyegek: dán helyiségnevek. 
 Lámpák: zenei, kémiai, meteorológiai, mértékegységekből, súlyokból, évszakokból, 

hónapokból, napokból, hajózásból származó kifejezések. 
 Ágyneműk, ágytakarók, párnák: virágok, növények, drágakövek nevei. 
 Gyermekberendezések: emlősök, madarak, melléknevek nevei. 
 Függöny tartozékok: matematikai és geometriai fogalmak. 
 Konyhai eszközök: idegenszavak, fűszerek, gyógynövények, halak, gombák, 

gyümölcsök, bogyók nevei. 
 Dobozok, fali dekorációk, képek és keretek, órák: környelvi kifejezések, és svéd 

helyiségnevek. 
Mivel az IKEA termékek az egész világon megtalálhatóak, ezért figyelni kell arra, hogy az 
egyes elnevezéseknek van-e valamilyen kétértelmű, vagy negatív jelentése a másik ország 
nyelvén. 
 

Marketingkommunikáció 
Az IKEA márka érzelmi töltetet és racionális értékeket egyaránt hordoz. A jelenlegi 
márkaimázs több, mint 50 év munkájának köszönhető.  
A marketingkommunikáció feladata az, hogy továbbépítsék az IKEA márkát és arra 
ösztönözzék az embereket, hogy bemenjenek az áruházba. Az IKEA koncepciója a 
fogyasztókkal történő kapcsolatépítésen alapszik. Ehhez 9 kulcs üzenetet fogalmaztak meg: 

1. Az IKEA koncepciója a piacpozícionálási alapelvükön ny 
2. ugszik: „Másképpen csináljuk.” Ez az elkötelezettség a termék dizájnra, a fogyasztói 

értékre és az okos megoldásokra vonatkozik. A nem túl drága anyagok újszerű 
használatával képesek minimalizálni a termelési, disztribúciós és kiskereskedelmi 
költségeket, melyek révén a fogyasztók az alacsony ár előnyeit élvezhetik. 

3. Széles termékválaszték - Az IKEA termékpalettát úgy fejlesztik, hogy legyen benne 
mindig valami olyan, ami megtetszhet a vásárlóknak, megjelenhet bárki otthonában és 
ott minden funkciót el tud látni. A termékek modernek és nem trendik, így elég 
praktikusak a mindennapi használat során. 
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4. Az IKEA lakberendezés-specialista. A termékek rendkívül funkcionálisak és 
vonzóak, amelyek lehetővé teszik, hogy az emberek praktikus megoldásokat találjanak 
a mindennapi problémáikra. 

5. Az alacsony ár nem vonzó, hacsak nem kapunk jó minőséget a pénzünkért. Ez az a 
pont, ahol az IKEA különbözik a versenytársitól. Az IKEA elkötelezettsége kiterjed a 
jó beszállítói kapcsolatokra is. Nagy mennyiségben rendeli a termékeket a 
beszállítóktól, amely lehetővé teszi, hogy azok jó minőségű és jó árú termékeket 
gyártsanak a méretgazdaságosság miatt. Azáltal, hogy az összes terméket lapra 
szerelten árulják lefaragták a szállítási és az összeszerelési költségeket. 

6. Funkcionalitás - Az IKEA termékek tervezésénél a funkcionalitás alapvető 
fontossággal bír, ezáltal a termékek vonzóak, praktikusak és könnyen használhatóak. 
A termékeknél nincs szükségtelen sallang, zseniális megoldásokat nyújt a speciális 
lakberendezési igényekre.  

7. A megfelelő minőség - Az IKEA termékeket szigorú vizsgálatokon tesztelik, hogy 
megbizonyosodjanak arról, hogy azok a nemzeti és a nemzetközi biztonsági 
előírásoknak megfelelnek. 

8. Kényelmes vásárlás - Az IKEA-ban minden megvásárolható „egy tető alatt”, a 
legtöbb termék azonnal elérhető és elvihető, ezáltal a vásárlás rendkívül kényelmes. 
Az IKEA felajánlja szolgáltatásait, ha szükséges, azonban azt is lehetővé teszi a 
vásárlói számára, hogy maguk hozzák meg a döntést. Próbálják megkönnyíteni a 
vásárlói döntést, ezért termékeiket bárki szabadon kipróbálhatja.  

9. Családi időtöltés - Egy család akár egy egész napot is eltölthet az IKEA-ban. Az 
IKEA úgy gondoskodik a vásárlóiról, hogy mindent azok igénye szerint tervez. 
Nemcsak inspirációt és ötleteket nyújt, hanem arra is ösztönzi az embereket, hogy 
érezzék és használják a termékeket, és elképzeljék azt, hogy hogyan illik bele 
otthonukba. Folyamatosan érkeznek az új termékek, léteznek szezonális témák, 
játszóterek gyerekeknek, különleges események és étterem. 

10. A svéd IKEA - Az üzenetek kulcsa a márka svéd gyökereiben rejlik. A svéd bútorokat 
világos, barátságos stílus, egyszerűség és praktikusság jellemzi, amely összhangban 
van a skandináv értékrenddel és életstílussal. 
 

Kültéri termékei népszerűsítésére egy baljós reklámmal állt elő az IKEA, amelyben egy pár a 
törpehadsereg ellen harcol. A cég egyben a fogyasztók magatartását is befolyásolni kívánja. A 
Mother ügynökség által kreált TV-kampány az outdoor, nyomtatott és online 
kampányeszközökben is megjelent. Az IKEA ahhoz kívánt útmutatót nyújtani a családoknak, 
hogy hogyan alakítsák át teljesen kertjüket, az Ikea termékeivel. A reklámhoz, a Budapesti 
Filharmoniai Társaság Zenekara, valamint a Mötley Crüe metálbanda muzsikáját használták 
aláfestőnek. Az Ikea célul tűzte ki, hogy kampányaival változtatni kíván a fogyasztók 
magatartásán- célja, hogy a háztartások gyakrabban tartsanak otthonfelújítást. Peter Wright, 
az Ikea marketingmenedzserének "merész" kommentje szerint: "a családok gyakorta adnak ki 
egy rakás pénzt fogyasztói elektronikára, miközben otthonaik széjjelesnek". 
 
Az IKEA a marketing mix kialakítása során 4 különböző területre fókuszál: 

 Az IKEA termékválaszték a kiindulási pont. Minden marketingkommunikációs 
eszköz ezt erősíti. 

 Az áruház a legfontosabb hely, ahol bemutatják és kommunikálják a termékskálát, az 
alacsony árat és az IKEA koncepciót. 

 Az IKEA termékkatalógus a fő marketingeszköz, amely felemészti a teljes évi 
marketingbüdzsé 70%-át.  38 különböző kiadás készül belőle, 17 nyelven 28 
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országban. 110 millió példányt készítettek belőlük 2012-ben, háromszor többet, mint a 
Bibliából.  

 Reklámok, PR és egyéb kommunikációs eszközök - ezekkel egészítik ki a fenti 
eszközöket  a piaci penetráció megkönnyítése érdekében. 

 

Gyártás 
Noha az IKEA háztartási termékeket és bútorokat Svédországban tervezik, egy részüket a 
fejlődő országokban gyártják az alacsony költségek miatt. A beszállítók közel 50 országból 

kerülnek ki, körülbelül 2 3�  -uk Európából, míg1 3� -uk Ázsiából. A termékek kis részét Észak-

Amerikában állítják elő. Viszonylag kevés termelés folyik ténylegesen Svédországban, de 
még így is a negyedik legnagyobb beszállító ország (Kína, Lengyelország és Olaszország 
mögött). A legtöbb termék esetében a végső összeszerelést a fogyasztó végzi el.  
 

Disztribúció 
A disztribúció fontos részét képezi az IKEA filozófiájának, hiszen csak ennek optimális 
elvégzésével képesek az árakat olyan alacsony tartani, amennyire csak lehetséges. Manapság 
körülbelül a 9500 IKEA terméket 1046 beszállító gyártja és szállítja a 303 áruházba az egész 
világon. A disztribúció arról szól, hogy a gyártótól a vevőig tartó utat a lehető legrövidebben 
tegyék meg. A kezdetekkor az IKEA „raktára” egy fészer volt az Elmtaryd farmon Dél-
Svédországban, ahol a vállalat alapítója Ingvar Kamprad élt a szüleivel. Akkoriban a 
termékeket a farmról szállították egy tejszállító teherautóval, amely minden nap megfordult 
ott. Azóta jócskán megváltoztak a dolgok. Napjainkban az IKEA 27 elosztó központot 
üzemeltet szerte a világon. 
 

Költséghatékonyság 

Nagy mennyiség + lapraszerelt csomagolás = alacsony költségek 

Az IKEA nemcsak azon dolgozik, hogy racionalizálja és egyszerűsítse a disztribúciót, hanem, 
hogy minimalizálja a vállalat környezetre gyakorolt hatását is. A titok abban rejlik, hogy 
amilyen pontosan csak lehet megbecsülik, hogy mennyi termékkel tudják a keresletet 
kielégíteni. Ezáltal kiküszöbölhetőek a felesleges költségek a gyártás és a raktározás során.  
Az IKEA elosztását az alábbiak fémjelzik: 

 globális értékesítési hálózat 
 nagy mennyiség 
 lapraszerelt csomagolás 
 alacsony költség. 

Természetesen a fő cél az, hogy biztosítsák a megfelelő termékek elérhetőségét a boltokban, 
pont akkor, amikor a vásárlók meg szeretnék vásárolni azokat. 
 

A nagyobb hatékonyság alacsonyabb árakat eredményez 

Az a tény, hogy az IKEA termékeket lapra szerelten árulják, azt eredményezi, hogy nagyobb 
hatékonysággal lehet őket szállítani. A „kihasználatlan” helyek minimalizálásával egyszerre 
több terméket képesek szállítani és tárolni. ezáltal növelni lehet a konténerek „rakodási 
sebességét”. Ez minden egyes termék szállítási költségében megnyilvánul. Az egyik legjobb 
példa erre a Red-Dot díjat elnyert viráglocsoló kanna, melynek specialitása, hogy az egyes 
termékek egymásba tehetőek, így egyszerre sokkal több befér belőlük egy konténerbe, mint a 
hagyományos fajtából. Így csökken a csomagolási és a szállítási költség is. 
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4. ábra Az IKEA Red-Dot díjas terméke 

A jövőben egyre több termék szállítását tervezik vasúton 

Manapság az IKEA termékek 60%-át szállítják közúton, 20%-át vasúton, 20%-át hajón. A 
repülővel való szállítás kevesebb, mint 1%-ot tesz ki. A cél az, hogy folyamatosan növeljék a 
vasúti szállítás arányát. A következő 3 évben az Európán belüli szállítások 40%-át tervezik 
vasútra terelni. Néhány éve azoktól fuvarozó vállalatoktól, amelyek az IKEA-nak dolgoznak, 
megkövetelik, hogy statisztikákat vezessenek tevékenységük környezetre gyakorolt hatásáról. 
Ez lehetővé teszi az IKEA számára, hogy folyamatosan figyelemmel kísérjék az üzemanyag 
felhasználás és kibocsátások csökkentését.  
 

SWOT elemzés 

Az IKEA vállalati stratégiájában legfőbb célként a fenntarthatóságot és a környezethez közel 

álló dizájn kialakítását jelölte meg. A vállalat SWOT elemzést készített annak érdekében, 

hogy megvalósítsa céljait.  Az erősségek és a gyengeségek a belső aspektusokat képviselik. 

Ez azt jelenti, hogy ezekre a vállalat képes hatást gyakorolni. Itt elsősorban marketinggel, 

pénzüggyel és gyártással kapcsolatos jellemzőket találhatjuk. A lehetőségek és a veszélyek 

külső tényezők, melyekre a vállalat nincs hatással. Itt a környezeti-, gazdasági helyzet, 

társadalmi változások, technológiai előnyök (pl. internet) jöhetnek számításba. A vállalat az 

erősségeire alapozva képes kihasználni a felmerülő lehetőségeket, míg a gyengeségekből és 

veszélyekből előnyt kell tudni kovácsolni. 

Erősségek Gyengeségek 
 erős globális márka 
 vízió: „Szebb hétköznapokat teremteni 

az emberek többsége számára.” 
 erős koncepció: széleskörű, vonzó 

dizájnnal rendelkező, funkcionális 
termékek elérhető áron 

 demokratikus dizájn 
 környezettudatos vállalat: 

 megújuló anyagok használatának 
növelése, 

 az alapanyag okosabb felhasználása, 
 méretgazdaságosság, 
 a gyártótól egyből az IKEA áruházakba 

szállítják a terméket, 

 új technológiák alkalmazása. 

 A globális vállalati méret miatt nehéz 
ellenőrizni a szabványokat és a 
minőséget. Az egyes országokban, ahol 
IKEA termékeket gyártanak, nem 
tartják be az alapvető munkaügyi 
előírásokat. 

 A globális méret a fogyasztókkal és a 
stakeholderekkel történő 
kommunikációt is megnehezíti. 

 Az alacsony árú termékek 
szükségessége, melyeknek párosulnia 
kell a jó minőséggel. 
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Lehetőségek Veszélyek 

 növekvő igény a környezetbarát 
termékek iránt, 

 növekvő igény az alacsony áru 
termékek iránt 

 növekvő igény a kisebb vízhasználatra 
és szén-dioxid kibocsátásra, 

 az erőforrások fenntartható használata 
 fenntartható otthonok kialakítása. 

 Társadalmi trendek: az ingatlanpiac 
lassulása, kevesebb lakásvásárlás. 

 Piaci erők: több versenytárs is belépett 
az alacsony áron forgalmazott 
háztartási- és lakberendezési piacra. 

 Gazdasági tényezők: a recesszió 
lelassította a fogyasztói kiadásokat és a 
rendelkezésre álló jövedelem is 
csökkent. 

5. ábra - SWOT elemzés 

 

Márkakiterjesztés 
2013-as hír, hogy a Marriott International partnerséget kötött az Ikea ingatlan divíziójával, 
hogy egy új európai szállodaláncot alapítson. A Moxy nevű új hotellánc, mérsékelt áraival, a 
fiatalabb turistákat célozza meg. Az első Moxy szálloda várhatóan Milánóban nyílik meg 
2014 során. Öt éven belül további 50, míg az elkövetkező 10 évben 150 hotelt kívánnak 
nyitni, a márka neve alatt Európában- köztük Nagy-Britanniában, Németországban, 
Ausztriában, Hollandiában és Svédországban. Az IKEA nem bútorokat szállít, hanem 
építőipari technológiát, külső telephelyeken előre gyártott helyiségekből, a bútorokhoz 
hasonlóan összeszerelve állítják össze a 150-300 szobás szállodákat. A Moxy Hotels 60 eurós 
áraival a fiatal, de igényes közönséget célozza meg. Az első öt évben az IKEA 500 millió 
dollárt fektet be a programba. A tervek szerint, a síkképernyős TV-vel, és USB porttal ellátott 
szobák, a padlótól a mennyezetig érő dekorációkat tartalmaznának a vendéglátó városról. A 
szobák dizájnja "kortárs stílusú, fiatalosan érzékeny" lenne. Az európai válság és a szabadidős 
kiadások megkurtítása miatt, az olcsó szállodaláncok- így a Cool, a Motel One, és CitizenM 
Európa-szerte fénykorukat élik, a Marriot szerint ugyanakkor még van hely a piacon egy 
márkás láncnak is. Hatalmas lehetőséget látunk abban, hogy bővítsük piaci részesedésünket 
Európában, a Moxy-val"- idézi az economictimes Amy McPherson-t, a vállalat európai 
elnökét. 
 

Társadalmi és környezeti kezdeményezések 

 

Jótékonykodás 

Az INGKA Alapítvány hivatalosan az „az építészetben lévő innovációk és belső építészeti 
dizájnok” támogatása iránt kötelezte el magát. Hivatalosan nincs megerősítve, de a becslések 
szerint ez az alapítvány a világon a legnagyobb értékű, melyet nettó 36 milliárd $-ra 
becsülnek. Ezzel szemben Bill és Melinda Gates alapítványa sokkal ismertebb, ennek az 
értéke körülbelül 33 milliárd $. 
A hatalmas értéke ellenére, nagyon keveset jótékonykodik az INGKA Alapítvány. Sajnálatos 
módon, a részletes adatok ennek mértékéről nem elérhetőek, hiszen Hollandiában nem 
kötelező a nyilvánosság előtt közzétenni ezt az értéket. De 2004-2005-ben az INGKA 
Alapítvány a svédországi Lund Technológiai Intézetet támogatta, akik közzétették, hogy az 
adomány értéke 1,7 milliárd $ volt. Összehasonlításképpen a Gates Alapítvány több, mint  
1,7 milliárd $-t adományozott 2005-ben. 
Az összehangolt filantropikus tevékenységek ellenére, az INGKA Alapítvány számos 
nemzetközi jótékonysági ügyet karolt fel, különösen az UNICEF partnerséget illetően. 
Például: 
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 2004-ben a Cunami kapcsán megrendezték a Boxing Day-t. Az ausztráliai IKEA 
összegyűjtötte a munkatársak felajánlásait, és a „kék szatyrok” utáni bevétel teljes 
egészét felajánlották a jó ügy érdekében.  

 A 2006-os pakisztáni földrengés után, az IKEA 500.000 takarót adományozott a 
helyiek megsegítésére. 

 Több, mint 100 iskolát bútorozott be Libériában. 
 A 2008-as szecsuáni földrengés után Kínában, a 40 jüan-ért (3,7 €) értékesített játék 

aligátorok összes bevételét a gyermekeknek ajándékozta a katasztrófa sújtotta 
területen. 

Az IKEA támogatja az amerikai erdők helyreállítását és a szennyezés csökkentését. Az 
oktatásba is bekapcsolódott, hiszen 2008-ban ő támogatta a Design Wales Ffres Díjat, kreatív 
brief-et nyújtva a végzősök dizájn versenyén. 
 

Társadalmi kezdeményezések 

2005. szeptemberében indult az IKEA társadalmi kezdeményezése, hogy globális szinten 
kezeljék a vállalat társadalmi érintettségét. Ebben fő partnerük az UNICEF és a SAVE THE 
CHILDREN. 2009. február 23-án az ECOSOC eseményén New York-ban, az UNICEF 
bejelentette, hogy az IKEA lett a legnagyobb támogatójuk a több, mint 180 millió dollárral. 
Példák az érintettségre: 

 minden nyári szezonban eladott plüss játék után az IKEA 1€ ad az UNICEF-nek és a 
SAVE THE CHILDREN-nek, 

 a mianmari katasztrófát átélt gyerekeknek plüss játékokat küldött, 
 2009 júniusától minden eladott Sunnan napelemes lámpa után egy ugyanilyen 

terméket az UNICEF-nek adományoz. 
 

Környezeti hatások 

1990-ben, az IKEA meghívta Karl-Henrik Robert-et, a Natural Step alapítóját, hogy javítson a 
vállalat környezeti teljesítményén. Ez egy környezeti cselekvési tervhez vezetett, amelyet 
1992-ben fogadtak el. A terv a szerkezeti változásokra összpontosított. Ez lehetővé tette az 
IKEA számára, hogy maximalizálják az erőforrások energia csökkentésére gyakorolt hatását.  
A környezetvédelmi intézkedések a következők voltak: 

 a PVC-t kiváltásra került a lakástextíliák, a zuhanyfüggönyök, a lámpaernyők és a 
bútorok, valamint a csomagolások és az elektromos vezetékek esetében, 

 minimalizálták a formaldehid használatát a termékekben, beleértve a textíliát is, 
 a termékcsaládot levegővel felfújható bútorokkal bővítették. Ezen termékek 

használatával csökkenthető a nyersanyag felhasználás a bélés kialakításánál és a 
szállítási súly. 

 a fém felületkezelésnél a króm használatának csökkentése, 
 a felhasznált fák felelősségteljesen kezelt erdőkből történő megvásárlása, ahol 

újratelepítik őket és fenntartják a biológiai sokszínűséget, 
 kizárólag újrahasznosítható anyagokat használnak a lapos csomagolásnál és ezeket 

nem keverik más anyagokkal annak érdekében, hogy segítsék az újrahasznosítást, 
 Dániában bevezették a vásárlók számára bérelhető kerékpárokat, amelyek pótkocsival 

vannak ellátva. 
 
Újabban az IKEA már em ad már műanyag bevásárló táskát a fogyasztóknak, helyette 
újrahasznosítható táskák vásárolhatóak. Az IKEA éttermekben felajánlják a lehetőséget, hogy 
ételünket és italunkat újrahasznosítható tányérokból, poharakból és evőeszközökkel 
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fogyasszuk el. Az áruházakban a természetes megvilágítás mellett energiatakarékos izzókat 
alkalmaznak. 
2008. augusztusában a vállalat megalapította az IKEA Green Tech-et, amely 50 millió € 
kockázati tőkealapot kezel Lund-ban (egyetemváros Svédországban). A tervben az szerepelt, 
hogy olyan 8-10 vállalatot fog finanszírozni az IKEA 5 évig, amelyek napelemmel, alternatív 
fényforrással, energiahatékonysággal, víztakarékossággal és víztisztítással foglalkoznak. Azt 
a célt tűzték ki, hogy 3-4 éven belül ezeket a technológiákat kereskedelmi forgalomba hozzák 
és megvásárolhatóak lesznek az IKEA áruházakban. 
 

Válságkommunikáció 
 

Baldachinok 

2014. 03. 19-én jelentette meg azt a hírt az IKEA saját honlapján, hogy bevonja a 
gyerekbaldachinokat a fulladás veszélye miatt. A termékvisszahívások a rácsos ágyak, illetve 
gyerekágyak fölé szerelhető baldachinokat érinti. Az IKEA arra kér mindenkit, aki rácsos 
ágyak, illetve gyerekágyak fölé szerelhető baldachint vásárolt az IKEA áruházakban, 
függessze fel annak használatát, és hozza vissza a legközelebbi IKEA áruházba, ahol 
visszakapja a termék teljes vételárát. A termékvisszahívás az alábbi baldachinokat érinti: 
LEGENDARISK, MINNEN ágybaldachin készlet, BARNSLIG BOLL, MINNEN BRODYR, 
HIMMEL, FABLER, KLÄMMIG és TISSLA. Megvizsgálva a termékeket, az IKEA arra 
jutott, hogy azok esetleg fulladást okozhatnak. Az IKEA tudomására jutott egy olyan eset, 
amikor a kisgyerek a hálót az ágyba húzta, ahol az összecsomózódva a gyermek nyaka köré 
tekeredett. Sérülésről nem értesültünk. Az érintett baldachinok 1996 óta kaphatók az IKEA 
áruházakban. Az IKEA elnézést kér mindenkitől az esetleges kellemetlenségekért. További 
részletekről a +36 1 460-3160–as telefonszámon tájékozódhatsz. 
 

 
 

6. ábra - A termékvisszahívás során érintett baldachinok 

Smila fali lámpa 

2013 decemberében kapott szárnyra az a hír, hogy az Ikea lakberendezési vállalat arra kéri a 
Smila fali lámpát vásárolókat, hogy haladéktalanul ellenőrizzék elhelyezését, mert a lazán 
rögzített zsinórok csecsemőkre, kisgyermekekre fulladásveszélyt jelenthetnek. Az Ikea 
közleményben kérte a vásárlókat, győződjenek meg arról, hogy a gyermekek nem érik el a 
lámpát és a vezetéket, amennyiben azok a rácsos ágy, kiságy vagy járóka közelében vannak 
felszerelve, illetve arról, hogy a vezeték biztonságosan a falhoz van rögzítve. 
A vállalat értesült egy tragikus balesetről, amikor egy rácsos ágyban fekvő csecsemő 
belegabalyodott a Smila fali lámpa zsinórjába és megfulladt - közölték. 
Az Ikea kiegészítő készletet biztosít a termékhez. Arra kérik a vásárlókat, lépjenek 
kapcsolatba az áruházak cserepultjánál dolgozó munkatársakkal, vagy forduljanak a 
vevőszolgálathoz, hogy átvehessék az ingyenes kiegészítő készletet, amely egy 
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fulladásveszélyre figyelmeztető címkét, biztonsági útmutatót és öntapadós rögzítőket 
tartalmaz a lámpa zsinórjának falhoz rögzítéséhez. 
Az Ikea emlékeztet arra, hogy bármely zsinóros termék, például árnyékoló vagy roló 
fulladásveszélyt jelenthet. A hozzáférhető zsinórokat, vezetékeket kisgyermekektől mindig 
biztonságos távolságban kell elhelyezni - írják közleményükben. 
 

A kiretusált nők esete 

A fogmosó kisfiú mellől eltűnt a pizsamás anyuka - többek közt ez váltotta ki svéd női 
miniszterek haragját 2012-ben, mert az IKEA bútorgyár a szaúd-arábiai katalógusaiból 
eltüntette a női alakok képeit. A Metro ingyenes újság svéd kiadásában mutatták be először a 
katalógus európai és a szaúd-arábiai változatát, így az olvasók azt láthatták, hogy az arab 
ország számára készült kiadványban szereplő - amúgy az európaiéval azonos - fotókról 
kiretusáltak minden női alakot. 
A svédországi változatban például az egyik fotón egy lefekvéshez készülődő családot látni, 
pontosabban egy fogmosó fiút, mellette pedig egy pizsamába öltözött asszonyt. Ez utóbbi 
azonban hiányzik a szaúd-arábiai katalógusból (7. ábra). Ráadásul teljesen kihagyták azt a 
képet, amelyen öt nő étkezik egy asztalnál. 
A cégnek ez a lépése kiváltotta a svéd kormány női minisztereinek haragját. Azt vetik az 
IKEA szemére, hogy megsértette a nemek közötti egyenlőség elvét. Nyamko Sabuni, az 
esélyegyenlőség minisztere nyilatkozatában elismerte ugyan az IKEA jogát arra, hogy saját 
döntéseket hozzon, de szerinte egy ilyen nagyhírű vállalatnak őriznie kell a világban 
Svédországról kialakult képet, különös tekintettel azokra a társadalmi értékekre, amelyeket ez 
az ország magáénak vall. 
 
Ulrika Englesson Sandman, az IKEA szóvivője úgy reagált, hogy "szaúdi partnereinkkel 
együtt gondolkodunk azon, hogyan lehetne megoldást találni erre a kérdésre". Elmondta, 
minden alkalommal, amikor a cég belép egy új piacra, nehéz megtalálni a megfelelő 
egyensúlyt saját értékei, kultúrája, illetve az adott ország értékei, törvényei, és kultúrája 
között. 

 

 

7. ábra - A kiretusált képek a szaúdi katalógusban a bal oldalon 
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Az üzleti hírnév megrendülése 

Már 2013-ban arról olvashattunk, hogy megrendült az IKEA jó hírneve Svédországban. Bár a 
2013-at megelőző kilenc évben folyamatosan az üzletláncot választották a legmegbízhatóbb 
svédországi márkának, az IKEA 2013-ban csak a negyedik helyre került a listán. A Nordic 
Brand Academy 2003-ban kezdte felmérni a svéd fogyasztók márkák iránti bizalmát, s amióta 
a kutatás létezik, az IKEA minden egyes évben a vezető szerepet nyerte el. 2013-ban már a 
Clas Ohlson barkácsáruházlánc iránt volt a legnagyobb a bizalom, amelyet az Ica 
szupermarket- hálózat, valamint a Google követett, amely az egyetlen nem svéd vállalat a Top 
10-es listán. Az IKEA 2013-ban mindössze a negyedik helyet tudta megszerezni. 
 
Az intézet vezérigazgatója Robert Gelmanovsky szerint az IKEA reputációját megtépázták az 
elmúlt időszak botrányai, így a cég feddhetetlen, szuper megbízható hírneve megtört. A 
közelmúlt kellemetlen eseményeinek sorában található a vállalat alapító- vezérigazgatójának 
Ingvar Kamprad-nak a korrupciós ügye, továbbá 2012-ben kiderült, hogy a cég az 1980-as 
években kényszermunkát alkalmazott, ezenfelül az IKEA az 2013-as lóhúsbotrányba is 
belekeveredett.  
 
A tíz legjobb hírnevű svédországi vállalat 2013-ban 
1. Clas Ohlsson 
2. Google 
3. ICA 
4. IKEA 
5. Apoteket AB 
6. Volvo PV 
7. Stadium 
8. Electrolux 
9. Scania 
10. Samsung 
 
A tanulmány 15 ezer svéd fogyasztó megkérdezésén alapul. A kérdőívben az ötven 
legnagyobb svédországi céget kellett értékelni.  
 
A tíz legkevésbé jóhírű svédországi vállalat  
1. Ryanair 
2. SJ 
3. Telenor 
4. 3 
5. Mc Donald´s 
6. Fortum 
7. Vattenfall 
8. Nordea 
9. Skandia 
10. EON 
 
Hazánkban ugyanakkor még mindig erős az IKEA-val kapcsolatos fogyasztói bizalom. Sőt az 
IKEA az Audi, a Mercedes, a Bosch, a Microsoft a MOL, Coca-Cola, a Nestlé, az IBM és a 
L'Oréal mellett a legvonzóbb munkáltatók körébe tartozik Magyarországon, derült ki az Aon 
Hewitt és az AIESEC közös kutatásából, amely a Forbes magazinban jelent meg először 2014 
márciusában. 
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Márkaérték 
 
2012-ben arról értesülhettünk, hogy tizenegy milliárd dollárba került az Ikea márkaneve, 
mivel a márkanév 75 milliárd korona, azaz 11,2 milliárd dollár ellenében vándorolt át a 
óriáscég saját leányvállalatának birtokába, ami a szakértők szerint méltányos ár. A márkanév 
addigi birtokosa az Interlogo nevű lichtensteini holdingvállalat volt, az új tulajdonos pedig a 
hollandiai székhelyű Ikea Systems lett. A szakértők szerint a 75 milliárd korona abszolút 
reális ár. "Az Ikea név megvásárlásában a fogyasztói kapcsolatok és a céges hírnév is benne 
van. Ezért kell fizetni, nem a logóért. Az Ikea elég messzire eljutott. A relatív alacsony árakat 
ugyanis kulturális értékekkel vegyíti. Az emberek kedvelik a márkát" - magyarázta Bengt 
Hakansson, a Brand Clinic szakértője. Az Ikea a 89. helyet foglalja el a BrandZ által 
összeállított "100 legértékesebb márka" ranglistán, de van olyan svéd márka, amely megelőzi. 
A ruhákkal kereskedő H&M az 58. helyen áll 18,7 milliárd dolláros értékével.  
 

Digitális alkalmazások 

 

Kiterjesztett valóság (AR) mobilalkalmazás 

Már 2013. óta megnézhető hogyan mutatnak az IKEA bútorok otthon egy mobilalkalmazás 
letöltése után. Az Ikea egy kiterjesztett valóság (AR) mobilalkalmazást hozott létre, amellyel 
a fogyasztók képet kaphatnak arról, hogy az üzletlánc termékei hogyan illeszkednek 
otthonaikba. A vállalat, új eszközével arra törekszik, hogy felpörgesse az online- és mobil 
értékesítést, továbbá csökkentse a méretezési hiba miatt visszaküldött bútorok arányát. 
Jelenleg az alkalmazás az Ikea 2014-es frissített katalógusát tartalmazza és mintegy 90 termék 
"kipróbálását" teszi lehetővé, hogy a méret, a forma, a szín és elhelyezés tekintetében hogyan 
illeszkednek a szobába. Az alkalmazás, a cég nyomtatott katalógusát használja és a bútorok 
kibővített valóság képét a felhasználó környezetébe helyezve jeleníti meg- így azok úgy 
tűnnek elő a képernyőn, mintha a user szobájában lennének. 
Az Ikea közlése szerint az alkalmazás kifejlesztését egy kutatás után kezdeményezték, amely 
szerint a bútorvásárlók több mint 70 százaléka nincs igazán tisztában azzal, hogy mekkora a 
saját szobája- 14 százalékuk pedig nem megfelelő méretű bútort is vásárolt már korábban. 
Az alkalmazás az Apple App Store-jában és a Google Play-en is elérhető. 

 

8. ábra Az IKEA AR alkalmazása 
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A kínai horoszkóppal befolyásol az IKEA 

Az IKEA új közösségi alkalmazása a kínai állatöv jegyek alapján ad vásárlási javaslatokat. Az 
IKEA kampányában az egyszerű design és a New Age jelenik meg- a fogyasztók kínai 
zodiákus jelük alapján kaphatnak tanácsokat. A BBH Asia Pacific ügynökség keze alatt 
létrejött szingapúri Facebook oldal app-je, születési dátumunk, vagy állatöv jelünk beírását 
követően létrehoz egy listát a velünk "kompatibilis" bútorokról. Például a disznó jegyében 
születettek számára hozza sok tárolással és az otthon rendezésével kapcsolatos ajánlatot mutat 
fel, hiszen a disznó "aprólékos, hűséges és szeretetre méltó", aki utálja a rendetlenséget. Az 
Adweek értékelése szerint a bútor közismerten az a portéka, amely a fogyasztói döntésekben 
határozatlanságot okoz, így egy kis "löket" nem árthat a vásárlónak, bármilyen együgyű is a 
folyamat.  
 

 
 

9. ábra Az IKEA Facebook alkalmazása 

Fókuszban a kert az IKEA-nál 

A cég online kültéribútor-kampánnyal és "Kertberendező" elnevezésű mobilalkalmazással 
jelentkezett 2013 áprilisában. Az Ikea regionális (cseh, magyar és szlovák) reklámkampányát 
a csehországi Kaspen/Jung von Matt kreatív ügynökséggel közösen készítette. A kampány 
célja az Ikea új kültéribútor-kollekciójának piaci bevezetése volt, a szlogenje pedig: "Az Ikea 
kültéri bútorai között a kertben is otthon fogod érezni magad." 
A kampány elemei között kültéri hirdetések, online bannerek és egy szabadtéri bútorkiállítás 
is helyet kapott. Az online kampány részeként egy különleges weboldal készült, ahonnan az 
érdeklődők letölthetik a "Kertberendező" nevet viselő mobilalkalmazást. 
A honlap kezdőoldalán a látogatók 4 egyszerű lépésben ismerkedhetnek meg az okostelefonra 
kifejlesztett alkalmazás használatával, amely révén kipróbálhatják, hogyan nézne ki a kertjük 
az Ikea kültéri bútoraival berendezve. Annyit kell csak tenniük, hogy készítenek egy fotót a 
kertjükről vagy erkélyükről, és beillesztik a képbe az Ikea egyes kültéri bútorait. 
Kiválaszthatják egy adott sorozat termékeit, áthelyezhetik és elforgathatják az egyes 
darabokat, pont úgy, mint ahogy otthon is tennék. Az újonnan megtervezett kertek vagy 
erkélyek fényképeit megoszthatják a Facebookon, vagy e-mailben is elküldhetik. Az e-
mailben a kiválasztott kültéri bútorok ára is szerepel. Az alkalmazás ingyenesen letölthető 
iOS és Android rendszerű okostelefonokra az App Store-ból illetve a Google Play-ből. 
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Kérdések 
Kérdések-feladatok BA szakos hallgatók számára 

1. Készítsen el az IKEA makrokörnyezeti elemzését a magyar piacon!  

2. Tervezzen meg egy marketingkutatást az IKEA-val kapcsolatos fogyasztói attitűdök, vásárlási 
szándék és fogyasztói motivációk feltérképezésére vonatkozóan! A kutatási terv térjen ki a kutatási 
problémára, a kutatás céljára, a primer kutatás részletes módszertanára! Állítson össze egy legalább tíz 
kérdésből álló kérdőívet! 

3. Miként szegmentálható az IKEA magyarországi piaca, milyen szegmensek különíthetőek el? 
Hogyan mérné a szegmensek attraktivitását és mi alapján határozná meg a célcsoportokat? Hogyan 
pozícionálna? 

4. Mutassa be az IKEA hazai és nemzetközi versenykörnyezetét! 

5. Értékelje az IKEA elektronikus/online marketing jelenlétét és tevékenységét! Tegyen javaslatokat 
ennek fejlesztésére! 

6. Értékelje az IKEA márka-kiterjesztési terveit! Véleményét indokolja! 

7. Elemezze az IKEA értékesítési rendszerét! Milyen javaslatokat fogalmazna meg az értékesítés 
fejlesztésére? 

8. Hogyan jelenik meg a válságkommunikáció az IKEA életében? Ismertesse a válságok márkaértékre 
gyakorolt hatását! 

9. Az IKEA élen jár az innovációban. Találjon ki egy új terméket és tervezze meg annak a hazai piacra 
történő bevezetését! Javaslatát az IKEA koncepcióra alapozza! 

10. Értékelje az IKEA társadalmi felelősségvállalását! Mennyire fontos az IKEA számára ez a terület? 
Hogyan fejlesztené? 

 

Kommunikáció szakirány + kérdése: 

1. Tervezzen plakátot, amelynek fókuszában az IKEA társadalmi felelősségvállalása áll! 

2. Tervezzen egy sajtótájékoztatót, amelyen a fő cél a szaúdi botrány „elsimítása”. 

3. Készítsen online kampánytervet, amely az IKEA magyarországi márkanagykövetének 
bemutatásáról szól. Kit javasolna és miért? Milyen tényezőket kell szem előtt tartani a választás során? 

4. Írjon PR cikket az IKEA CSR tevékenységével kapcsolatban!  Vázlatosan ismertesse az Ön által 
javasolt PR kampányt! 

5. A klasszikus elemeken kívül mi minden kommunikál még az IKEA esetében és hogyan lehet ezeket 
menedzselni?  
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Értékesítés szakirány + kérdése: 

1. Értékelje a személyes eladás értékesítésében betöltött szerepét, gyakorlatát az IKEA-nál! 

2. Tegyen javaslatot SP-eszközök alkalmazására az IKEA termékek esetében! 

3.  Elemezze az IKEA áruházak layout-ját és az in-store befolyásolás eszközeit! 

4. Milyen szerepe van az online környezetnek az IKEA értékesítésében? Hogyan lehetne 
hatékonyabbá tenni IKEA értékesítését online és mobil eszközök segítségével? 

5. Elemezze a franchise értékesítési rendszerről való áttérés lehetőségét, előnyeit és hátrányait! 

 

Kérdések-feladatok a Gazdálkodási szak marketing szakirányos hallgatók számára 

1. Készítsen el az IKEA makrokörnyezeti elemzését a magyar piacon!  

2. Tervezzen meg egy marketingkutatást az IKEA-val kapcsolatos fogyasztói attitűdök, vásárlási 
szándék és fogyasztói motivációk feltérképezésére vonatkozóan! A kutatási terv térjen ki a kutatási 
problémára, a kutatás céljára, a primer kutatás részletes módszertanára! Állítson össze egy legalább tíz 
kérdésből álló kérdőívet! 

3. Miként szegmentálható az IKEA magyarországi piaca, milyen szegmensek különíthetőek el? 
Hogyan mérné a szegmensek attraktivitását és mi alapján határozná meg a célcsoportokat? Hogyan 
pozícionálna? 

4. Mutassa be az IKEA hazai és nemzetközi versenykörnyezetét! 

5. Értékelje az IKEA elektronikus/online marketing jelenlétét és tevékenységét! Tegyen javaslatokat 
ennek fejlesztésére! 

6. Értékelje az IKEA márka-kiterjesztési terveit! Véleményét indokolja! 

7. Elemezze az IKEA értékesítési rendszerét! Milyen javaslatokat fogalmazna meg az értékesítés 
fejlesztésére? 

8. Hogyan jelenik meg a válságkommunikáció az IKEA életében? Ismertesse a válságok márkaértékre 
gyakorolt hatását! 

9. Az IKEA élen jár az innovációban. Találjon ki egy új terméket és tervezze meg annak a hazai piacra 
történő bevezetését! Javaslatát az IKEA koncepcióra alapozza! 

10. Értékelje az IKEA társadalmi felelősségvállalását! Mennyire fontos az IKEA számára ez a terület? 
Hogyan fejlesztené? 

 

Kérdések-feladatok a Marketing mesterszakos hallgatók számára 

1. Készítsen el az IKEA makrokörnyezeti elemzését a magyar piacon!  

2. Tervezzen meg egy marketingkutatást az IKEA-val kapcsolatos fogyasztói attitűdök, vásárlási 
szándék és a fogyasztói motivációk feltérképezésére, illetve a lojalitás vizsgálatára vonatkozóan! A 
kutatási terv térjen ki a kutatási problémára, a kutatás céljára, a primer kutatás részletes 
módszertanára! Állítson össze egy legalább tíz kérdésből álló kérdőívet  

3. A porteri 5 erő modell segítségével elemezze az IKEA-t a magyar piacon. 
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4. Hogyan érvényesül a LEAN koncepció az IKEA gyakorlatában? 

5. Mi határozza meg az IKEA márkaértékét? Mennyire becsülhető az? Mutassa be a sikeres 
márkaépítés tényezőit az IKEA esetében! 

6. Milyen tényezők határozzák meg az észlelt szolgáltatásminőség szintjét az IKEA esetében?  

7. Elemezze az IKEA hazai árpolitikáját és árképzési gyakorlatát!   

8. Vizsgálja meg hogy, hogyan támogatja a beszerzés, a gyártás és a logisztika az IKEA koncepció 
megvalósulását! Elemezze a hozzáadott érték keletkezését az értékláncban! 

9. Az IKEA élen jár az innovációban. Találjon ki egy új terméket és tervezze meg annak a hazai piacra 
történő bevezetését! 

10. Milyen jelentős marketing-hibákat vétett az IKEA nemzetközi szinten eddigi tevékenysége során? 
Tegyen javaslatot a márka imázs javítása érdekében! 

Értékesítés szakirány 

1. Elemezze az IKEA áruházak layout-ját és az in-store befolyásolás eszközeit! 

2. Milyen szerepe van az online eszközöknek az IKEA értékesítésében? Hogyan lehetne hatékonyabbá 
tenni az IKEA értékesítését online és mobil eszközök segítségével? 

3. Milyen módszerek segítségével tudná mérni az értékesítés hatékonyságát? Javaslatait indokolja! 

4. Elemezze a franchise értékesítési rendszerről való áttérés lehetőségét, előnyeit és hátrányait! 

 

Business marketing szakirány 

1. Készítsen stratégiai tervet az IKEA számára a SWOT elemzés alapján!  

2. Az IKEA különféle szolgáltatásokat is nyújt vásárlói számára. Készítsen egy kutatási tervet az 
észlelt szolgáltatás-minőség feltérképezése érdekében! 

3. Hogyan lehet mérni az IKEA vásárlók lojalitását? Készítsen lojalitás növelő operatív marketing 
tervet! 

4. Hogyan határozná meg az IKAE vásárlók vevőértékét? Döntését indokolja! Célszerű lenne-e 
vevőérték alapján szegmentálni a piacot? 

 

Non-business marketing szakirány 

1. Mennyire tekinthetők környezetbarátnak az IKEA termékei?  Érdemes lenne-e környezetbarát 
termék címke használatáért folyamodni a magyar és az európai piacokon? Döntését indokolja! 

2.  Készítsen egy kutatási tervet, amely célja annak felmérése, hogy milyen hatást gyakorol az IKEA a 
svéd országimázsra, illetve a svéd származás az IKEA márkára? 

3. Elemezze az IKEA márkaszemélyiségét! Milyen elemekből tevődik össze? Készítsen egy rövid 
kutatási tervet az IKEA márkaszemélyiségének a vizsgálatára a magyar fogyasztók körében!  

4. Készítse egy kutatási tervet, amely az IKEA CSR tevékenységének társadalmi megítélését hivatott 
kideríteni! 


