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Věříme, že děti jsou těmi nejdůležitějšími lidmi na 
světě. Děti potřebují mít možnost být dětmi. Pro 
nás to znamená, že jejich domov musí být 
prostorem, kde si mohou hrát a objevovat svět. 
Jinými slovy – bezpečným hřištěm.

Domov by měl být místem, kde se děti mohou smát, skákat, 
hrát si.... a kde si po vší té legraci mohou spokojeně lehnout  
a spát. Právě tak se totiž děti učí a rozvíjejí. Naším cílem je 
poskytnout rodinám bytové zařízení, díky němuž si děti budou 
moci hrát ještě více.

Víme, že hra je vlastně příprava na život. Je základem našeho 
rozvoje. Hraní nám pomáhá být kreativnější, silnější             
a aktivnější. Učí nás, jak spolupracovat a starat se o druhé. 
Povzbuzuje zvědavost. Zkrátka jsme přesvědčeníi, že pokud si 
budeme více hrát, budou se dít velké (a dobré) věci. I proto    
u nás v IKEA považujeme hraní za seriózní byznys.

Interní a externí zkušenosti

Základem našich zkušeností, které využíváme při vytváření 
hraček, je výzkum a znalosti. Máme v navrhování výrobků pro 
děti dlouholeté zkušenosti, ale přesto se chceme dále vyvíjet     
a přizpůsobovat se novým trendům. Neustále hledáme nová 
partnerství s externími experty – ověřili jsme si totiž, že takové 
synergie vedou k překvapivým nápadům a lepším výrobkům.

Před několika lety jsme vyvinuli sérii produktů inspirovaných 
cirkusem. Během vývoje jsme naše nápady konzultovali se 
skutečnými cirkusovými artisty a byli jsme překapeni, kolik 
nových věcí jsme se naučili. „Byli jsme třeba velice pyšní na 
naše žonglovací kuželky, ale pak přišel skutečný artista a řekl: 
„Vždyť nejdou od sebe rozeznat, jsou všechny stejně barevné!“ 
Hned jsme to napravili a každé kuželce dali jinou barvu. Ve 
snaze zlepšovat naše produkty se snažíme učit od těch 
nejlepších.
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1. Chceme vytvářet domácí prostředí,
které bude děti více vybízet ke 
hraní. 

2. Chceme pomáhat rodičům znovu 
objevit jejich vnitřní dítě, bez ohledu 
na jejich věk.

3. Chceme vytvářet multifunkční 
nábytek pro flexibilní prostory, kde 
si lze udělat dostatek místa na hraní 

4. Chceme využívat maximum 
příležitosti ke hře a podporovat lidi  
k tomu, aby trávili maximum času 
společně.

5. Chceme dávat přednost spánku, 
postel se stane osobním prostorem pro 
načerpání energie a relaxaci.

FAKTA



Centrem naší pozornosti jsou děti - vždy 

Děti jsou pro nás nejdůležitějšími lidmi, ať už se jedná o 
jakýkoliv výrobek. Snažíme se na vše pohlížet očima dětí, 
jedině tak totiž můžeme mít jistotu, že navržené výrobky 
splňují potřeby dětí. Bylo by jednoduché potěšit rodiče tím, že 
vyrobíme spoustu krásných miniaturních výrobků, ale rodiče  
v tomto případě nejsou našimi klíčovými zákazníky. Proto 
naše výrobky necháváme testovat tou nejnáročnější 
a nejupřímnější porotou – samotnými dětmi. Děti nám 
poskytnout neocenitelnou a často velmi nečekanou zpětnou 
vazbu.

Bezpečné hraní - bezpečné výrobky -  bezpečí pro děti 

Využívat dětskou perspektivu ale nestačí. Věříme totiž tomu, že 
hračky musí být nejen zábavné, ale i bezpečné. Zastáváme 
politiku nulové toleranci vůči bezpečnostním a zdravotním 
rizikům spojeným s výrobky IKEA pro děti.

Když se rodiny vydají do IKEA, chceme, aby jejich jedinou 
starosti bylo najít ten správný výrobek, díky němuž budou děti 
žít v kreativnějším prostředí. Když si děti hrají, nemyslí na svoji 
bezpečnost, to musíme udělat za ně. Proto jsme na příklad velmi 
přísní, pokud se jedná o používání chemických látek při výrobě 
výrobků pro děti. To je ale jen jeden aspekt, který nám pomáhá 
vyrábět bezpečné a zdravé výrobky. 

Chceme, aby děti byly šťastné ... současně chceme, aby se 
dobře dařilo i naší planetě. Proto vždy hledáme ekologická        
a udržitelná řešení, abychom děti mohli podněcovat ke hře        
s vědomím, že našim budoucím generacím zanecháme planetu 
v dobrém stavu. Je to náročné, ale věříme, že tímto dáváme 
dospělým i dětem ty nejlepší podmínky k vytváření společných 
veselých a pozitivních vzpomínek.

Naše výrobky 
necháváme 
testovat tou 
nejnáročnější          
a nejupřímnější 
porotou – 
samotnými 
dětmi.
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