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Szebbé tenni az 
emberek 
hétköznapjait 
Arra törekszünk, hogy jó formatervezésű, praktikus lakberendezési cikkek széles 
választékát kínáljuk olyan alacsony áron, mely az emberek többsége számára 
elérhető. Egyszer és mindenkorra elhatároztuk, hogy a többség oldalán állunk; ami 
az emberek zömének megfelel, az hosszú távon számunkra is lehetőséget kínál. Ez 
a célkitűzés felelősséggel jár. 
 
Minden országban – a társadalmi berendezkedéstől függetlenül, keleten csakúgy, mint 
nyugaton, a használati tárgyak jelentősebb része a lakosság szűk rétegének igényeit 
elégíti ki. Különösen jellemző ez a mi szakmánkra, ahol számos új, formatervezett 
termék születik, de ezek inkább az átlagosnál magasabb jövedelemmel rendelkező szűk 
kör számára érhetők el. Az IKEA-nál az a célunk, hogy ezen a helyzeten változtassunk. 

Néhány évtizedes működés után már komoly eredményeket tudtunk felmutatni. 
Egy ismert svéd politikus és iparmágnás úgy nyilatkozott, hogy az IKEA többet tett a 
demokrácia fejlődéséért, mint számos politikai intézkedés együttvéve. Hisszük, hogy 
tevékenységünk munkatársainkat is arra ösztönzi, hogy velünk azonos célokért 
dolgozzanak. Svédország előfutára annak a törekvésnek, mely szerint a minket 
körülvevő tárgyaknak a többség igényeit kell szolgálniuk. Ezért fejlesztéseinket és 
munkánkat ebben az irányban folytatjuk tovább. 

Céljaink ambiciózusak. Biztosan tudjuk, hogy nemcsak a bútorpiac területén tudunk 
hasznosak lenni. Meggyőződésünk az is, hogy a demokrácia jó példáját tudjuk mutatni a 
jövőben hazánkon, Svédországon kívül is. Tudjuk, hogy miközben a nagyszériás 
termelés előnyöket biztosít, az új termékek és piacok felkutatása kockázati tényezőktől 
sem mentes. No, ez az, amit vállalnunk kell. 
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Célunk elérése érdekében gondolkodásunkra az elfogulatlanság jellemző, munkánkat 
pedig a „Tedd másképpen” felkiáltás jegyében végezzük. Azon fáradozunk, hogy 
gondolkodásunk egyszerű és gyakorlatias legyen, és ez jellemezze az 
embertársainkkal történő bánásmódot is. Szerénytelenség nélkül állítom, hogy ránk 
egy különös életstílus jellemző. A szebb hétköznapok egyben a státuszok, a 
megszokástól való eltávolodást is jelentik. Arra törekszünk, hogy ehhez ösztönzést 
adjunk, és ezzel szerezzünk örömöt magunk és embertársaink számára. Mindez 
felelősséget von magával, ami azt is jelenti, hogy a saját magunkkal szemben felállított 
elvárásokat folyamatosan növelni kell. 

 
A jó példánál nincs hatékonyabb eszköz. 
A demokrácia melletti elkötelezettségünk végleges. A félreértések elkerülése végett 
megjegyzem, hogy ez semmiképp nem jelent „egyenlősdit” pl. a fizetések 
tekintetében. Inkább úgy fogalmaznék, hogy máshonnan közelítjük meg ezeket a 
problémákat. 

A következő fejezetekben választék- és árfilozófiánkról, üzletpolitikánkról, 
szabályokról, módszerekről – eszmevilágunk fontos sarokköveiről beszélünk, hiszen 
ezeken keresztül vált az IKEA különleges vállalattá. Hagyományainkhoz hűek 
maradunk a jövőben is. 

Ingvar Kamprad, 1976-12-20
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1 
A termékválaszték – az identitásunk 
Célkitűzésünk: jó formatervezésű, praktikus lakberendezési cikkek széles 
választékát kínálni olyan alacsony áron, mely az emberek többsége 
számára elérhető. 
 
Választék 
Arra törekszünk, hogy az otthon, de méginkább a teljes lakókörnyezet területén minden 
igényt kielégítő lakberendezési megoldásokat kínáljunk. Ezért a választékunkhoz 
éppúgy hozzátartoznak a lakberendezési cikkek, dísztárgyak, mint a vásárló által 
összeszerelt bútorok, vagy a „csináld magad” elv alapján készült darabok. 
Tartalmazhat néhány olyan cikket is, ami középületek berendezését szolgálja. A 
választékot mindig úgy kell kialakítani, hogy tükrözze az árstratégiánkat. A 
hangsúlynak pedig az egyes termékcsoportok legfontosabb elemein kell lennie. 

 
Arculat 
Az alapválasztékot a mindig felismerhető „jellegzetesen IKEA-termékek” jelentik, 
melyek tükrözik a gondolatainkat; egyszerűek, egyenes vonalúak, tartósak, könnyen 
kezelhetőek – a könnyed, szabad, a természethez közelítő életforma megnyilvánulásai. A 
színek és a formák a lélekben „örökké” fiatalokhoz szólnak. 

Termékeink Skandináviában jellegzetesen IKEA-stílust, míg külföldön jellegzetesen 
svéd stílust, ízlést képviselnek. Elengedhetetlennek tartjuk, hogy bútoraink mindenkor 
megfeleljenek a skandináv piac magas követelményeinek. 

A választékunkban megtalálható hagyományos, népszerű termékek 
kiegészülhetnek egyéb darabokkal, de ezeket csak a Skandináv félszigeten kívül lehet 
értékesíteni. 
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Tartalom, forma, minőség 
A rossz minőség nem méltó az IKEA-hoz. A termék legyen tartós, és szerezzen 
örömet. Lényeges a tartalom, a forma és a minőség összhangja. A minőséget 
mindig a vásárlók igényeivel kell összhangba hozni. Egy asztal fedőlapjának 
keményebbnek kell lennie mint pl. egy könyvespolcnak. A megmunkálás 
igényessége fontos számunkra, de nem jelenthet értelmetlen költségnövekedést. 
Ezzel biztosítjuk vásárlóink elégedettségét. Mindenkor törekszünk az igényeket 
kielégítő minőség előállítására, figyelembe véve a bútorokra vonatkozó kötelező 
előírásokat is. 

 
Alacsony árak, céltudatosság 

Az emberek többsége szerény anyagi eszközökkel rendelkezik. Őket kívánjuk 
megnyerni, ezért áraink tudatosan alacsonyak. Eközben természetesen megőrizzük a 
minőséget és a formavilágunkat is. Mindent megteszünk, hogy alacsony árainkat 
tartani tudjuk. Ezt természetesen a velünk együttműködő partnerektől is elvárjuk. 
Célunk, hogy minden területen legyen egy a piacon a legjobb ár-érték arányt 
képviselő termék. Az egyes termékcsoportokon belül pedig lennie kell egy ún. 
’lélegzetelállító’ terméknek is. A választék bővülése sem változtathat a tudatosan 
kialakított árpolitikánkon. 

Munkatársainkkal szemben ezért magas követelményeket támasztunk, akár 
termékfejlesztő, formatervező, beszerző, raktári munkás vagy bármely más 
területen dolgozó alkalmazott az illető. Minden, az áruval kapcsolatos 
költségnövekedés drágítja a termék végső árát. Küldetésünk sikere a tudatos 
költséggazdálkodás függvénye. 

 
Üzletpolitikánk 
Az alapgondolat, miszerint az emberek zömét szolgáljuk, nem változtatható meg.
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2 
Az ΙΚΕΑ szelleme – maga a valóság 
 
Érezted már Te is? Gondoltál rá? Igen, biztosan téged is foglalkoztat. Persze, régen 
könnyebb volt, egyszerűbb és elérhetőbb. Akkor még sokkal kevesebben voltunk, 
közelebb álltuk egymáshoz, szóban mindent megtudtunk beszélni. 

Azóta a munkatársak egy része távolivá vált. Csak egy számmá a személyi 
nyilvántartás aktáiban. Az ilyen régi fogalmak, mint pl. segítőkészség, a dolgok egyszerű 
és gyors megoldása, a korlátozott lehetőségekből a legjobbat kihozni, a majdnem 
fukarságig terjedő költségtudatosság, alázatosság, kitartó lelkesedés és összetartozás 
jóban rosszban távolinak tűnnek. Ez akkor volt. Sok minden megváltozott azóta: a 
társadalom és az IKEA is. 

De az IKEA szelleme még mindig megtalálható mindegyikünk munkahelyén. 
A régi és az új munkatársak között egyaránt. Egy ilyen nagy cégnél, mint az IKEA sem 
lehet mindenki egyforma. Nem dolgozhat mindenki ugyanolyan lelkesedéssel, 
felelősségtudattal nap mint nap. Néhányan nyilván csak a megélhetés színteréül 
használják cégünket, mint általában a legtöbb munkahelyet. Gondolj bele, ha így van, az 
lehet, hogy egy kicsit a mi hibánk is! Mert nem sikerült lendületet, önbizalmat adni és a 
mi munkakedvünk egy részét átsugározni. Talán éppen fáradtak voltunk, vagy csak 
egyszerűen nem sikerült. 

Az igazi IKEA-szellem a mai napig is épít a lelkesedésre, az állandó megújulásra, a 
költségorientáltságra, a felelősség vállalásra és egymás segítésére. Arra, hogy egy 
feladat elvégzéséhez alázattal és egyszerűséggel állunk hozzá, inspirálnunk kell 
egymást! Kár mindenkiért, akit lelkesedésünk nem ragad magával! A hivatás, a munka 
nem csak kenyérkereset. Életed egyharmadát hagyod elveszni, ha munkakedv nélkül 
dolgozol. 
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Minden vezető beosztásban dolgozó munkatársunk egyik legfontosabb feladata, 
hogy a dolgozók ösztönzéséről, továbbképzéséről folyamatosan, célratörően és 
hatékonyan gondoskodjék. Ha a csapat minden tagja eltökélten, felelősséggel végzi 
feladatát, az szükségszerűen egy fantasztikus csapatszellemet eredményez. Ha a 
csapat bevonásával kialakult az irányvonal, a döntéseket már a vezető hozza meg. Egy 
mindenkiért, mindenki egyért, mint egy futballcsapatban. 

Ne szavakkal, tettekkel bizonyíts! Figyeld például a szervezetünk legstabilabb 
pilléreit hordozó munkatársainkat. Visszafogottak, segítőkészek – végzik a 
munkájukat. Szerencsére sok ilyen munkatársunk van – a raktárainkban, 
áruházainkban, irodáinkban, tanácsadóink között. Ők az IKEA-szellem megtestesítői. 

Persze, ne feledd! Mindezt ápolni kell és az idők folyamán még tovább is 
kell fejleszteni. 

A fejlődés és a haladás közé nem mindig tehetünk egyenlőség jelet. 
De törekedj arra, hogy te, mint vezető, gondoskodj arról hogy a „fejlődés = haladás” 

egyenlet igaz legyen.
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3 
Haszon – egy eszköz a kezünkben 
Tegyük szebbé embertársaink hétköznapjait! E cél eléréséhez eszközökkel, nem utolsó 
sorban pénzeszközökkel kell rendelkeznünk. A „haszon” szó kellemesen hangzik, de mi 
mégsem kívánjuk hangsúlyozni. 

A politikusok amúgy is gyakran használják helytelenül ezt a kifejezést. Nem hisszük, 
hogy a sült galamb a szánkba repül. A kemény, fáradhatatlan munkára és a mérhető 
eredményekre hagyatkozunk – a földön járunk. A haszon erőforrásokat biztosít, amihez 
kétféle úton juthatunk el: az egyik a már említett módon, a másik a támogatás. Állami 
támogatásra gondolok, amelyhez vagy az állam által teremtett haszonból vagy az 
adófizetők által befizetett pénzből juthatunk. Ezt mi köszönettel visszautasítjuk és a 
pénzeszközöket inkább mi magunk teremtjük  elő. 

Célkitűzésünk idevonatkozó része: hosszútávon kell eredményeket elérni. Tudod, 
hogy ehhez mi kell: alacsony árak párosítva a jó minőséggel. Ha emeljük az árat, rontjuk 
a hírnevünket, ha túlzottan csökkentjük, kockáztatjuk sikerünket. Nagy kihívás! Éppen 
ez ösztönöz minket mindenkor, hogy termékszerkezetünk fejlesztésénél gazdaságosan, 
beszerzéseinknél takarékosan járjunk el és ne növeljük feleslegesen a költségeinket 
semmilyen területen. Ez a sikerünk nyitja – a mi titkunk.
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4 
Kevés eszköz – jó eredmény 
Egy régi IKEA-gondolat, mely egyre időszerűbb. Számtalanszor bizonyítottuk már, 
hogy kevés eszközzel is lehet jó eredményeket elérni. A pazarlás az IKEA-nál halálos 
bűn. Duzzadó pénztárcával nem művészet eredményesnek lenni. 

Bármely tervező tud – például – 50 000 Ft-os íróasztalt készíteni, de egy 
formatervezett, praktikus íróasztalt létrehozni, mely csupán 15 000 Ft-ba kerül, az már 
valami! 

A költséges megoldás mindig a középszerű emberre jellemző. 
Nem fogadunk el úgy semmilyen megoldást, ajánlatot, hogy az árát ne ismernénk. 

Elképzelhetetlen egy IKEA-termék árcédula nélkül. Éppoly képtelenség, mintha az állam 
nem ismertetné az adófizetőkkel, hogy mennyi az „ingyenes” iskolai ebéd tényleges ára 
fejenként. 

Döntésed meghozatala előtt számolj a költségekkel! Megítélésed csak így lesz 
helyes és így fogod tudni, hogy valójában mennyit ér. 

A legtöbb modern építészeti csoda inkább az emberi butaság emlékműve, 
semmint egy valós igény ésszerű megoldása. Az emberiség legnagyobb betegsége a 
pazarlás. Hihetetlen méreteket ölt mindennapjaink apró dolgaiban is; olyan papírokat 
fűzünk le, amire soha többet nem lesz szükségünk, órákig próbálunk telefonálni 
ahelyett, hogy faxot vagy üzenetet küldenénk; a már érvényes döntés után is 
hosszasan bizonygatjuk igazunkat; elhalasztjuk a következő ülésig egy probléma 
megoldását, mert nem vállaljuk a felelősséget a döntésünkért... 

A felsorolást még sokáig folytathatnánk. 
Dolgozz a jól bevált IKEA-minta szerint! Így kevés eszközzel is jó eredményt 

fogsz elérni. 
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„A jó példánál 
nincs 
hatékonyabb 
eszköz” 
 
Ingvar Kamprad
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5 
Erényünk az egyszerűség 
Egy közösségen, szervezeten belül, ahol emberek dolgoznak együtt, szabályokra 
van szükség. Ezek minél bonyolultabbak, annál nehezebb követni őket. 

Sőt, a túl bonyolult szabályok teljesen lelassíthatják egy szervezet működését. A 
felelősségtől való rettegés, a régi, rossz beidegződések a bürokrácia táptalaja. A 
döntésképtelenség statisztikát, üléseket, értekezleteket, vizsgálatokat, még több 
bürokráciát eredményez. Ez feleslegesen bonyolítja, akadályozza életünket. Biztos, 
hogy szükség van tervezőmunkára, hogy a vállalkozás részleteit hosszú távon 
kidolgozzuk. De ne feledd, ha túlzásba viszed, azzal a vállalkozást ítéled halálra. 
Ha mindent a legapróbb részletekig előre megtervezel, ez a cselekvésre szánt időd 
rovására is mehet. 

Az egyszerűt és célszerűt részesítsd mindig előnyben. Az egyszerűsítésnek nálunk 
hagyománya van. Ebben rejlik erősségünk. Az egyszerűség és az alázat jellemző ránk 
mind az egymással való bánásmód, a beszállítókkal vagy a vevőkkel való kapcsolat 
terén. Visszautasítjuk a luxushoteleket és hasonló dolgokat, nem pusztán a 
költségkímélő megoldások miatt. Tudjuk, piaci lehetőségek nyílnának számunkra 
luxuscikkek státuszszimbólumként való értékesítésében is, de mi saját erőnkre 
támaszkodva, a magunk útján kívánunk járni.
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6 
„Más úton” 
Kezdetben sokan megkérdezhették volna, hogy vajon értelmes dolog-e egy ilyen 
vállalkozást, mint az IKEA, olyan kis településen létrehozni és működtetni, mint Älmhult? 
És mégis! Mégis, Älmhult ma a lakberendezés egyik vitathatatlan központja. 

Ha a munkánk során folyamatosan feltesszük magunknak a kérdést: 
„Miért teszem ezt vagy azt?” akkor újra és újra újabb utakat fedezhetünk fel. 
Önmagában az, hogy nem hagyományos eszközökkel – pusztán megszokásból 
dolgozunk, máris előbbre visz minket. Egyszerűen megpróbáljuk másként. Ez a 
mindennapok apróságaiban éppúgy jelentkezik, mint a nagy döntések meghozatalánál. 

Az, hogy beszerzőink, mondjuk a székpárnákat egy fehérnemű készítő 
üzemnél rendelik meg, nem a véletlen műve. Egyszerűen válasz a „miért” 
kérdésre. 

Tiltakozásunk a kitaposott ösvényekkel szemben nem öncélú, hanem tudatos 
tevékenység az állandó fejlesztés, jobbítás szándékával. 

Vállalkozásunk mozgatóereje a folyamatos fejlesztés, ugyanakkor fontos 
feladatunk, hogy megőrizzük azt, ami jó. Többek között ezért remélem, hogy soha 
nem lesz két teljesen egyforma áruházunk sem. Mindig a legújabb  ház a 
legjobb, jóllehet mindig lehetnek hibái is. Az energikus, kísérletezni vágyó 
emberek visznek minket előre. A kulcsszavunk pedig továbbra is legyen a „miért?”
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7 
Sikerünk nyitja – 
az erőnk összpontosítása 
A seregeit felaprózó hadvezér menthetetlenül elvész. 

A tízpróbázóknál is ez jelenti a legtöbb gondot. 
Ránk is vonatkozik ez. Össze kell fognunk. Mindannyiunk összpontosítására van 

szükség. Mégis, képtelenség egyidejűleg mindig, minden követelménynek eleget 
tenni. Ebből adódik, hogy nem lehet minden ízlésnek megfelelni. Választékunkat 
meghatározott kereteken belül kell tartanunk, hogy az mindenkor jellemző legyen 
formavilágunkra. A fokozatosság és a súlyozottság elvének is érvényesülnie kell. 

Nem hódíthatunk meg minden piacot egyszerre. Szerény eszközökkel, 
maximális eredményt kívánunk elérni. Ez viszont teljes összpontosítást igényel. 

Fontossági sorrendet kell felállítani, hogy az energiánkkal jól gazdálkodjunk. 
Amikor a munkánkat végezzük, hasznos lehet egy kifejezés amit a Småland- ben élő 
emberek alkalmaznak a mindennapokban. Ez a szó a „lista”. Azt jelenti svédül, hogy 
elvégezzük a feladatot, a lehető legkevesebb erőforrással. 

Ha új területeket kívánunk meghódítani, minden erőnket összpontosítva 
támaszkodunk a piackutatási eredményeinkre. A kezdeti időszakban 
rákényszerülhetünk átmeneti megoldásokra is. Ez időnként nehézséget jelent, s 
leküzdéséhez arra van szükség, hogy minden munkatársunk hithű, megbízható, 
igaz ember legyen. 

Összefogás. Már maga a szó is erőt sugároz. 
Használd ezt fel mindennapi munkád során és meglátod, a siker nem marad el. 
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„Csak aki alszik, az 
nem hibázik” 
 
Ingvar Kamprad 
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8 
A felelősségvállalás – privilégium 
Minden cégnél találunk olyan munkatársakat, akik kiállnak a saját igazukért. Ők 
azok, akik vállalják a felelősséget a döntéseikért és bíznak önmagukban is. Minél 
kevesebben vannak ők egy adott vállalkozásnál, annál könnyebb a bürokráciát 
kiterjeszteni. El lehet bújni az áldemokrácia, a vég nélküli megbeszélések, és a 
semmit nem eredményező értekezletek mögé. 

A felelősségvállalás nincs szoros kapcsolatban a végzettséggel, a pénzügyi 
helyzettel, a beosztással. Az élet minden területén találkozunk öntudatos, 
felelősségteljes emberekkel: a raktárakban, az áruházakban, irodákban, az 
eladóknál és az üzletkötőknél egyaránt. Ők a haladás képviselői. Általuk működik a 
szerkezet. 

Nálunk, az IKEA nagy családjában az egyén áll a középpontban. 
Mindannyiunknak vannak jogai és kötelezettségei. Szabadság a döntéshozatalban – és a 
felelősség vállalása. Ezáltal tudjuk egymást segíteni. 

Végtelenül fontos egymás ösztönzése, képességeink, döntéseink ütköztetése. 
Fontos a felelősségvállalás. 

Csak aki alszik, az nem hibázik. 
Mi is tévedhetünk. Ne féljünk a hibák előrevetített árnyékától, mindenkor legyünk 

készek azok kijavítására! Felelősséggel vállaljuk döntéseinket. 
A tévedésektől való rettegés bürokráciához vezet és a mindenkori fejlődést gátolja. 
Senki sem tévedhetetlen. A tettvágy és az elvégzett munka képes csak döntéseinket 
igazolni. Megengedett, hogy hibázzunk. A borúlátó, középszerű ember sajátja, hogy 
igazát mindig bizonygatja. A derűlátó ember ereje előrelátó munkájában rejlik. Ők 
győznek, miközben örömet szereznek maguknak és másoknak is. A legszebb 
győzelem, mikor a vesztes sem vérzik el – mert nincs is. 
Nem fordulunk bírósághoz, ha valaki utánozza valamely termékünket. Más 
megoldást választunk. Tovább fejlesztjük, még jobbá tesszük azt a modellt. 
Használd ki a jogod és kötelességed: felelősséggel dönteni.



© Inter IKEA Systems B.V. 1976 - 2016  

9 
A munka java még előttünk áll – a 
csodálatos jövő 
A leghatásosabb altatószer, ha azt érezzük, elvégeztünk minden feladatot. 
A nyugdíjas, ha úgy hiszi, küldetése véget ér, hamar ellankad. Az a vállalkozás, mely 
célját elértnek tekinti, eleinte stagnál, majd elveszíti éltető erejét.  

Az igazi boldogságot nem a cél elérése, hanem az odavezető út jelenti. 
Sorsunk nagyszerűsége, hogy még az elején tartunk. Minden vonatkozásban. Már 
önmagában a kérdés: „Mit tegyünk ma, hogy holnap jobb legyen?” – előre visz minket. 
A felfedezés öröme vezet a jövőbe. Nem ismerünk lehetetlent. 

A tapasztalat szót óvatosan kell kezelnünk. A tapasztalat lehet a mozgatórugója 
minden további fejlődésnek. De lehet visszahúzó erő is, ha erre alapozva nem 
próbálunk ki semmilyen újdonságot. Abban az esetben ha tapasztalatokra építesz, 
elsősorban a sajátjaidra támaszkodj, hiszen ez néha értékesebb, mintha már 
meglévőket szerzel meg újra. Célunk az, hogy folyamatosan fejlődjünk mind emberileg, 
mind szakmailag. Ehhez a kulcsszó: alázat. Ez számunkra sokat jelent munkánk, 
szabadidőnk és egész életünk során. Nagyvonalúságot, kedvességet és a másik 
ember iránti tiszteletet. Az akarat, az erő, emberség nélkül gyakran összetűzésekhez 
vezet. Kapcsold össze a tettvágyadat emberséggel. Ez lesz a titkos fegyvered. Ezáltal 
fejlődsz emberileg is. 

Gondolj mindig arra, hogy az idő a legfontosabb tényező. Oly sok minden 
megvalósítható 10 perc alatt, de az elpocsékolt 10 percek végérvényesen elvesznek, 
soha nem pótolhatók. Ez az idő nemcsak az órabéred egy hatod részét jelenti, hanem 
az életednek is része. Oszd fel életedet 10 perces egységekre és lehetőleg csak 
nagyon keveset hagyj értelmetlenül kárba veszni. 

A legtöbb dolgot még nem végeztük el. Gyűjtsünk össze keménykötésű, derűlátó 
fanatikusokat, akik a lehetetlent is megvalósítják és semmi sem lehetetlen számukra. 

Amit akarunk, azt el is érjük – közösen. 
A jövőnk csodálatos! 
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Szavak –  
kis ΙΚΕΑ szótár 

 
Ingvar Kamprad, az IKEA alapítója 
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Szavak 
– az IKEA örökség fontos elemei 
 
Az IKEA, több nagyvállalattól eltérően, számos szóra, kifejezésre rátette a 
névjegyét, ezzel külön jelentéssel, értelemmel töltötte meg őket, s ez alkalmanként 
nagyobb jelentőséggel bír, mint ahogy ezt egy külső szemlélő gondolná. 
Mindez a nemzetközi kommunikációban, a közös értékrendben 
nyilvánvaló előnyökkel jár, ugyanakkor gondolnunk kell a benne rejlő 
veszélyekre is. 
Az általunk használt szavak félreérthetők lehetnek nemcsak a kívülállók, 
hanem az új kollegák számára is. Az állandóan változó világban olyan új 
tartalmat kaphatnak, mellyel eredetileg soha nem rendelkeztek. 
Reményeink szerint ez a kis szótár elejét veszi a fent említett 
félreértéseknek. 

Ingvar Kamprad, 1996 február 
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Alázat 
 
„Humbleness” – egy szép szó, melyet nagyon nehéz lefordítani, hiszen egyszerre 
jelent tiszteletet, alázatot és szerénységet. Tiszteljük a kollégáinkat a véleményükkel 
együtt. Tiszteljük a versenytársunkat a szaktudásával együtt, a vásárlókat az 
igényeikkel együtt. Ismerjük a figyelem értékét és tudjuk, hogy az egyetlen tartós 
győzelem az, melynek nincsen vesztese. S tiszteljük a saját magunk által kitűzött 
célokat is, melyek sokkal több feladatot rónak ránk, mint hinnénk. Tudjuk azt is, hogy 
sikerünk alapja a kevésbé látványos alapozó munka. 

Ha megnehezíted a munkatársaid életét, nem adsz nekik kielégítő tájékoztatást, 
elfelejted megmondani hol vagy, hogy léphetnek veled kapcsolatba – mindez a 
tisztelet hiányát jelenti. 

Életbevágóan fontos, hogy sikereink ellenére se feledkezzünk meg az alázatról. A 
siker irigységet szül, és könnyen az alázat legfőbb ellenségévé válhat. Állandóan 
szem előtt kell tartanunk, hogy a ma elért sikerből holnapra kudarc lehet, ha a még 
keményebb munka helyett elvakulunk a saját eredményeinktől. 

Készen kell állnunk a kritika befogadására, s arra késedelem nélkül reagálnunk 
kell. Hallgatnunk, figyelnünk kell a vásárlókra, a beszállítókra és a környezetünkre. Az 
előzékenység, a megbecsülés, a dicséret olyan befektetés, mely még pénzbe sem 
kerül. 

Az alázat azt is jelenti, hogy elismerjük tévedéseinket ahelyett, hogy másokat 
hibáztatnánk érte. Nagy dolog bocsánatot kérni. A szerénység ugyanakkor nem 
jelent passzivitást. Ha valami fontos mondanivalód van, akkor közöld is. Alázatosnak, 
szerénynek lenni annyi, mint elismerni gyenge pontjainkat, és azok javításán 
munkálkodni. A szerénység nem jelent túlzott kedvességet sem. Nem jó vezető az, aki 
hagyja, hogy beosztottjai rossz munkát végezzenek, és nem mutat rá a hibáikra. 

A megfontoltság, tisztelet, barátságosság, őszinteség, a hibák beismerése, 
másokra figyelés, szerénység – erre bíztatunk mindenkit az IKEA-ban, és ezt értjük 
alázaton.
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Akaraterő 
 
Az akaraterő szintén olyan tulajdonság, melyet nagyra értékelünk. Az alázatot soha 
nem szabad összekeverni a kishitűséggel vagy a lustasággal. Pontosan tudjuk, hogy 
mit akarunk, s céljaink elérése utáni vágyunkat semmi sem nyomhatja el. 

Szeretnénk alázatos, erős akaratú, lelkes sereg lenni. Értékeljük az egyszerű, pozitív 
életstílust. A munkát elvégezzük, ha nem is mindig tökéletesen, de amennyire csak 
lehet, megközelítjük a tökéletességet. Javítani mindig lehet, egy későbbi időpontban 
még behozhatjuk azt az öt százalékot, ha nem kerül túl sokba. Felelősségvállalás, 
döntéshozatal, merész cselekvőképesség kérdése csupán. 

Az akaraterő nem azt jelenti, hogy mindig keresztül visszük az akaratunkat. Ha 
alázat, mások véleményének tisztelete nélkül akarjuk keresztülvinni akaratunkat, 
azzal nem érjük el célunkat. Az csak vég nélküli vitákhoz, veszekedésekhez, 
értekezletekhez és még több vitához vezet. 

Az akaraterő azt jelenti, hogy először megállapodunk a közös célokban, majd 
megakadályozzuk, hogy bármi is céljaink elérésének útjába kerüljön. 
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Egyszerűség 
 
Ez is egy bonyolult kifejezés, mert az emberek hajlamosak félreérteni. Nem azt jelenti, 
hogy visszaforgatjuk az idő kerekét, esetleg elzárkózunk a számítógép vagy egyéb 
modern technikai eszközök használatától. Semmi köze a hanyag öltözethez vagy a 
rendetlen íróasztalhoz. 

Nem, itt olyan fogalmakról van szó, mint a hatékonyság, a józan ész, a dolgok 
természetes menete. Ha azt tesszük, ami természetes, akkor elkerüljük a bonyolult 
megoldásokat. Minél kevesebb a szabály, rövidebbek az előírások, annál könnyebben 
betartjuk őket. Minél egyszerűbb a magyarázat, annál könnyebben megértjük és 
végrehajtjuk. 

De ne feledd: nincs olyan „egyszerű” feladat, mely egyáltalán nem igényel 
magyarázatot; senki nem végzi örömmel a munkáját, ha nem tudja pontosan, miért 
csinálja. Elzárkózás a számítógéptől és az egyszerűség két különböző dolog. 
Ugyanakkor sokszor egyszerűbb és hatékonyabb, ha hosszú memo helyett inkább 
beszélsz a kollégáddal. Néhány kézzel írott sorral időt takaríthatsz meg. 

Az egyszerű megoldások a leghatékonyabbak. Az egyszerűség természetesen 
összefüggésben van költségtudatosságunkkal, ezért ez számunkra – hiszen az 
alacsony ár üzletfilozófiánk szerves része – mindennél fontosabb. Óvatosnak kell 
azonban lennünk. Az egyszerűség mértékét mindig az adott helyzet határozza meg. 
Például, ha összehívunk 200 embert azért, hogy megnézzenek az írásvetítőn egy 
rosszul előkészített, olvashatatlan anyagot, az aligha tekinthető költségtakarékos 
módszernek. Egy nagy és drága több embert igénylő projekt gyakran helyettesíthető 
egyetlen személy felkészítésével. 

Az egyszerű fellépés, egyszerű szokások, a státuszszimbólumok mellőzése jellemzi 
az IKEA-t, de soha ne feledkezzünk meg az egymás iránti tiszteletről. Van aki 
öltözködésében különc, más a sportos autót szereti, megint más pedig operába jár 
szívesen. A munkánkban tisztában vagyunk a költségekkel, a magánéletben 
tiszteletben tartjuk mindannyiunk választási jogát. 



© Inter IKEA Systems B.V. 1976 - 2016  

A többség 
 
Elhatároztuk, hogy a többség oldalán állunk, ami azt is jelenti, hogy munkánk sokkal 
több felelősséggel jár, mint sem gondolnánk. A többség oldalán állni annyi, mint az 
emberek zömének érdekeit képviselni, akár megegyezik a mi rövid távú 
érdekeinkkel, akár nem. Nem állíthatunk elő drágán különleges formatervezésű, 
bár jól eladható termékeket, és nem árusíthatunk kemény valutáért olyan 
országokban, ahol nem konvertibilis a pénz, még akkor sem, ha az számunkra több 
nyereséget és kevesebb gondot jelentene. 

A választék kifejlesztéséhez és ötletgazdag, szellemes bemutatásához az 
áruházban ismernünk kell az emberek többségének körülményeit, igényeit. Mindezt 
a saját tapasztalatainkból tanulhatjuk meg és nem úgy, mint a városnéző turisták 
nyakukban kamerákkal. Elég csak tömegközlekedési eszközön utazunk, máris sokkal 
közelebb kerülünk az emberekhez. 

Szebbé tenni az emberek hétköznapjait azt is jelenti, hogy ne csak a 
módosabbak élvezhessék a praktikus és kellemes otthon örömeit. 
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Fortélyos megoldások 
 
Így nevezik Smålandban a takarékos megoldásokat. Dél-Svédország köves- sziklás 
tartománya, ahol az IKEA szülőfaluja van, nem bővelkedik természeti kincsekben, 
ezért az emberek „józan paraszti” eszüket és fortélyaikat hasznosították, hogy 
megéljenek. Ezen a vidéken mindenki ismeri a közmondást: „Ha megfordítom a 
kopott paplant, még egy jó darabig melegít.” IKEA-nyelvre lefordítva ez annyit jelent, 
hogy inkább egy fél méterrel lejjebb tesszük a polcot, ha így megtakarítjuk a 
villástargonca költségeit. Az efféle takarékos megoldásokat kell szorgalmaznunk, 
hiszen amúgyis a költségek lefaragásán, és a felesleges kiadások elkerülésén 
fáradozunk. 

Fortélyos megoldásnak számít továbbá minden ötletes átmeneti intézkedés, amit 
az előre nem látott problémák esetében alkalmazunk. Egy darabig megfelel a lakat 
is, amíg a rendes zárat kicseréljük vagy megjavítjuk.



© Inter IKEA Systems B.V. 1976 - 2016  

Tapasztalat 
 
Veszélyes kifejezés, mellyel óvatosan kell bánnunk. Sokan visszaélnek vele, hivatkoznak 
rá, amikor nem akarnak valami újat kipróbálni. Száz évvel ezelőtt, ismeretek híján, 
képtelenségnek tűnt az, amivel ma foglalkozunk. Számos nagy felfedezés annak 
köszönhető, hogy ellent mondott az addigi tapasztalatoknak, sőt, néha éppen a 
tapasztalat hiányából eredt a felismerés. 

Mégis, szükség van a személyes tapasztalatra. Jövőbeni cselekvésünket 
meghatározzák a múlt pozitív és negatív élményei. Így van lehetőségünk felhasználni 
az összegyűjtött pozitív tapasztalatokat, és óvatosan bánni a kedvezőtlen élményekkel. 
Ha egyszer sikertelenek voltunk valamiben, még nem jelenti azt, hogy az ötlet rossz volt. 
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Gondolkozz másképp 
 
A „gondolkozz másképp” nem azt jelenti, hogy őrült szerelésben járunk vagy 
szokatlan dolgokat művelünk csak azért, mert nem akarunk a többiekre hasonlítani. 
Megkérdőjelezni valamit, vagy rossz megoldásokat választani, ez két különböző dolog. 
A mi „másképpen gondolkozásunknak” mindig célja van: a hatékonyság növelése, a 
költségek folyamatos csökkentése. Különben öncélúvá válik az egész. A legtöbb 
munkafolyamatban már léteznek logikus megoldások, de ezek nem akadályozhatnak 
meg abban, hogy megkérdőjelezzük a jelenlegi gyártási módszert, technikát, vagy 
hogy feltegyük a kérdést: „miért?”, „miért nem?” vagy „van-e más megoldás is?”. 

Az IKEA sikerének egyik legfontosabb kritériuma, hogy merünk mások lenni, 
üzletfilozófiánk több lényeges alkotóeleme éppen így született. Például: míg a többi 
bútorkereskedő a bútorgyárak termékeit árusította, mi elkezdtünk saját bútorokat 
tervezni; míg a bútorüzletek zöme a városközpontokban volt, mi elkezdtünk nagy 
áruházakat építeni a városok külterületein; míg mások a bútorgyártóknál készíttetik az 
asztalt, addig mi az ajtókészítőnél rendelünkt; míg a versenytársaink összeszerelt 
bútorokat árulnak, addig nálunk a vevő szereli össze a bútort. Végtelen a sor... 

Mindig támogattuk munkatársainkat, hogy próbálják ki a hagyományostól eltérő 
ötleteiket, természetesen ellenőrzött körülmények között és üzletfilozófiánknak 
megfelelő módon. Ez kizárja a vakmerőséget. A kereket is csak egyszer kellett feltalálni. 
Szoktuk mondani, hogy „csak aki alszik, az nem hibázik”. Az IKEA-ban, a koncepció 
keretein belül mindig kipróbálhatjuk az új elképzeléseket. 
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Ne add fel soha 
 
Ha valami nem sikerül, akkor újra és újra meg kell próbálnunk, egészen addig, míg 
sikerül elérnünk a kitűzött célt. „Ne add fel soha!” – ez a mottónk. Småland ban ezt úgy 
mondják: „bli vé”. A jó értelemben vett makacsságról, kitartásról van szó, arról az 
elszántságról, mellyel céljainkat elérhetjük. Nagy hasznát vesszük különböző 
területeken, de legfőképp akkor, mikor új piacot nyitunk, új országban építünk 
áruházat. 

Sok ostoba hibát elkerülhetünk úgy is, ha nem morzsoljuk fel az energiáinkat, és 
nem kezdünk olyan projektekbe, melyeknek nem látjuk a végét. Egy egyszeri 
beszerző út valamelyik új országba, intenzív nyelvtanfolyam olyan nyelven, melyet 
ritkán használsz, új gépek beszerzése egy olyan gyár számára, ahol nincsenek 
megfelelő műszaki szakemberek – mindez pazarlás, a forrásaink fecsérlése, mely 
elkerülhető, ha előtte végig gondoljuk az egész folyamatot. 

Persze, a „ne add fel soha” nem azt jelenti, hogy ne tudjuk, mikor kell abbahagyni 
valamit. Rengeteg olyan projektünk van, amit már régen fel kellett volna 
függesztenünk. 

Ha folyamatosan felülvizsgáljuk a célokat, kereteket, akkor hamar különbséget 
tudunk majd tenni a sikerrel kecsegtető nehéz munka és a kudarccal végződő 
erőfeszítés között. 
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Félelem a tévedéstől 
 
A hibáktól való félelem a bürokrácia bölcsője és a fejlődés ellensége, melyet 
feltétlenül le kell küzdenünk. A kezdeményezést és dinamizmust támogatnunk és 
ösztönöznünk kell. Olykor hagynunk kell, hogy munkatársaink rosszul döntsenek. 
Fiataloknak is adnunk kell felelősségteljes feladatokat, és folyton hangsúlyoznunk 
kell, hogy az elszalasztott lehetőségek közvetett kiadásokat jelentenek, melyek 
alkalmanként sokkal nagyobbak, mint a közvetlen kiadások zöme. 

A tévedéshez való jog a változtatás, javítás kötelezettségével jár. Ne próbáljuk 
megmagyarázni, hogy valami miért nem sikerült, erre nem érdemes időt vesztegetni. 
Inkább változtassuk meg, javítsuk ki a hibát – és ha szükség van rá – ezt akár többször is 
tegyük meg. 

A tévedéshez való jog azonban nem jogosít fel a rossz munkára. Ha el kell végezni 
egy feladatot, nem várhatunk addig, míg száz százalékig biztosak leszünk annak 
sikerében. Ugyanakkor nem szabad döntést hozni ismeretek hiányában, se 
felületesen dolgozni, és különösen nem szabad félmunkát hagyni magunk után.
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Státusz 
 
Ez a szó, amelyben érzelmek is rejlenek, gyakran ad okot félreértésre. Eredeti jelentése 
„helyzet”, az egyén másokhoz viszonyított helyzete. Az IKEA-ban nincs szükség 
státuszszimbólumokra, – szoktuk mondani – s ezen azt értjük, hogy a vezetői minőség 
a példamutatáson múlik. 

Az íróasztalon porosodó számítógép, a közvetlen telefonvonal – mikor a 
központi számon is elérhető valaki – az óriás méretű kanapék a pici szobában, 
mindez merő pazarlás, mely könnyen járvánnyá válhat. 

Nálunk a kevés költség elsődleges szempont és ennek látszódnia is kell. 
A luxus vállalati autó, az első osztályú repülőjegy, a vezetőknek berendezett külön 
étkező és mosdó – mindez státuszszimbólum, amit ugyan nem sajnálunk a keményen 
dolgozó vezetőktől, de rosszul illik az alacsony költségek filozófiájába, és a 
példamutatással sem egyeztethető össze. Félreértés ne essék, az IKEA megfizeti a 
dolgozóit. Semmi rossz nincs abban, ha a vállalatunknak sikert hozó munkatársakat 
megdicsérjük, megjutalmazzuk. Nem, itt a hitelességünkről van szó. A luxus dolgok 
épp úgy nem illenek az IKEA arculatába, mint a hangzatos titulusok. Örülünk, ha a 
nálunk kulcsszerepet betöltő emberek ismertté válnak, de ezt a teljesítményükkel, és 
ne a névjegykártyájukkal érjék el.
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...az ΙΚΕΑ-mód 
 
Leginkább ezzel a kifejezéssel élnek vissza az emberek. Ha már minden érvük elfogyott, 
akkor még hátravan az „ez nem az IKEA-mód”, ez nem jellemző az IKEA-ra. Az „IKEA-mód” 
az értékrendünk összefoglalása, mindannak a szintézise, amiben hiszünk. 

Nem elég megállapítani, hogy ez vagy az nem „ikeás”, meg is kell indokolni, miért 
nem az; pl. túl magasak a költségek, nincs kihasználva a kapacitás, nem szolgálja az 
emberek többségének az érdekét, önteltséget mutat, hiányzik belőle az alázat, nincs 
rajta árcédula, stb. Magyarázat nélkül csupán üresen kongó kifejezés marad, melyet 
csak üresfejű emberek használnak.
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Bürokrácia 
 
A szó eredeti jelentése: az íróasztal hatalma. Ezzel a szóval szokták illetni a nehézkes, 
formális ügyintézést. Van-e bürokrácia az IKEA-ban? Bizony van! Túl sok időt töltesz el 
megbeszéléseken? A fontos döntéseket több mint tíz fős testület hozza meg? Tizenötnél 
több a beosztottjaid száma? Kapsz-e napi jelentést, amit nem olvasol el aznap? 
Előrfordul-e, hogy nincs időd visszahívni valakit, aki egy fontos üggyel kapcsolatban 
keresett? Ha igennel válaszoltál ezekre a kérdésekre, akkor te is része vagy a 
problémának, mert feladtad a küzdelmet, és nem védekezel az egyre növekvő 
bürokráciával szemben. 

Védekezz! Ne feledd, hogy a tévedéstől való félelem döntésképtelenséget, 
elemzéseket, projekt-csoportokat, vég nélküli vitákat eredményez. Gondolj az 
egyszerűségre, hiszen a bonyolult rendszerek, szabályok megbénítanak. A jelentések, 
összefoglalók készítése sok erőt, időt vesz igénybe és igen költséges is. A döntéseket – 
amikor csak lehet – helyi szinten kell meghozni. A bürokrácia legfőbb ellensége a kis 
létszámú, de határozatképes csapat.
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Őszinteség 
 
Az őszinte IKEA! Talán ez a legszebb fogalom, amit a vásárlókkal való kapcsolatunk 
során megalkottunk. Ugyanakkor, ha nem vagyunk valóban őszinték, ha nem 
mondunk el mindent, amit tudunk egy adott termékről - a jó és rossz tulajdonságait 
egyaránt – ez vissza is üthet, mint egy bumeráng. 

Az IKEA-ban az őszinteség mindennél fontosabb. Egyenesen, nyíltan kell beszélnünk 
kollégáinkkal. El kell tudnunk mondani a véleményünket anélkül, hogy a 
következményekre gondolnánk. Ugyanakkor nem szabad senkit sem megbántanunk. El 
kell fogadnunk az embereket olyannak, amilyenek. Bizalommal kell lennünk egymás 
iránt, és mindenkit arra kell tanítanunk, edzenünk, hogy erős és határozott legyen. 

Meg kell tanulnunk pozitív kritikát mondani. Nincs olyan gyenge munka, melyben 
ne lehetne valamilyen pozitívumot találni. Kezdd mindig a jó dolgokkal, és csak utána 
beszélj arról, ami kevésbé sikerült. Ez az őszinteség lényege.
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Józan ész 
 
Váljék szokásoddá, hogy mindent – a meglévőt és az újat is – megkérdőjelezel. Ám az 
újdonság természetéből fakad az iránta érzett lelkesedés, mely így könnyen elfeledteti 
a vele járó nehézségeket. Állj mindig két lábbal a földön! Vedd észre a valóság és a 
fantázia közötti különbséget. 

Mindennapi munkád során kell megtanulnod, hogyan hozhatsz reális, tényeken 
alapuló döntéseket. Hány látogatója van az áruháznak? Mekkora raktárra van szükség 
az adott raktárkészlethez? Tanulj meg néhány fontos számadatot. Mennyi egy köbméter 
átlagára? Hány négyzetmétert foglal el egy parkoló autó? Átlagosan mennyibe kerül egy 
egyoldalas hirdetés? Tanuld meg a lényeges számokat, adatokat! Mindent vonj kétségbe! 
Tedd fel a kérdést: „miért?” 

Használd a józan eszedet! Tanulj meg nemet mondani, állítsd le azokat a 
tevékenységeket, melyekbe bele sem kellett volna kezdeni! Korlátozd döntéseid számát, 
hiszen a túl sok döntés rossz kivitelezést eredményez! Biztosan nem leszel népszerű, de 
tisztelni fognak a munkatársaid, és ezzel hosszú távon eléred a célod.
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Költségek 
 
A költségekkel mindig pontosan tisztában kell lennünk – ezt magyarázni sem kell, 
hiszen üzletfilozófiánk egyik sarokköve. Az alacsony ár üzleti sikerünk alapfeltétele. 
Az alacsony ár, a jó minőség és a megfelelő haszon alacsony költségek nélkül 
elképzelhetetlen. Ezért bármit teszünk, a kiható költségeket mindig szem előtt kell 
tartanunk, már már zsugorinak kell lennünk. Íme, néhány példa: 

• egyszerű, a gyártási technológiához igazított termékek 
• nagy hangsúly a beszerzési áron 
• egyszerű, kis költségből épült áruházak a város szélén 
• kis eszközzel jó eredmények 
• árcédula minden terméken, szolgáltatáson 
• lakás és utazás olcsón 
• odafigyelés a kisebb költségekre is 
• az idő pénz – tanuld meg, hogyan használhatod ki hatékonyan a munkaidőt! 
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Két lábbal a földön 
 
Említettük már, hogy veszélyes dolog a siker, mert könnyen stagnáláshoz, 
passzivitáshoz vezet. Ahogy befejeztünk egy feladatot, már a következőre kell 
gondolnunk. Az újdonság varázsa, az újabb és újabb célok felé megtett út izgalmas, 
állandó energiaforrást jelent. Természetesen egy darabig lehetünk elégedettek, de 
soha ne túl sokáig, mert az kioltja a bennünk lévő parazsat. 

Bizalmatlanok vagyunk az elméletekkel, a rajzasztalon készült termékekkel 
szemben, ezért előtérbe helyezzük a realitást, és két lábbal állunk a földön. A 
legnagyobb problémát jelenleg a rengeteg íróasztal jelenti, és az a tény, hogy számuk 
jóval meghaladja azt, amit a valós üzleti tevékenységünk megkíván. Fontos, hogy 
döntéseink következményeit figyelemmel kísérjük, és dicséretben részesítsük 
munkatársainkat, akik megvalósítják. A „bürokrácia ellenes hetek” során 
visszatérhetünk a földre. A közvetlen tapasztalatok meggyőzőbbek, mint az írott 
jelentések. Épp ezért hiszünk a „körbe sétáló” vezetésben, amit egyszer valaki – áttéve 
IKEA-nyelvre – inkább „körbe futónak” nevezett. Az IKEA-főnök fontos tulajdonsága, 
hogy egyik szeével mindig a részletekre figyel. 
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A felelősség vállalása és delegálása 
 
Egy állandóan növekvő vállalatnál nincs se idő, se mód a különböző munkakörök, 
területek pontos leírására, a felelősség pontos behatárolására. Mindig vannak 
betöltetlen állások is. 

Ez azt jelenti, hogy állandóan számíthatunk arra, hogy újabb felelősséget kell 
vállalnunk vagy delegálnunk. A dinamikus, aktív munkatárs privilégiuma a tévedés – és 
ő van abban a helyzetben is, hogy szükség esetén korrigáljon. 

Gyakran kell merésznek lennünk, és az előléptetéseket egy-egy dolgozó 
lehetőségeire és nem a dokumentált tapasztalatára alapozni. Azokat az embereket 
bíztatjuk, akik mernek és akarnak is felelősséget vállalni egy nem pontosan behatárolt 
területen belül. Számos példa van arra, hogy egy közöttünk dolgozó fiatal munkatárs 
vállalta a felelősséget valamiért, és olyan pozíciót ért el, mely más cégnél lehetetlen lett 
volna.
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Közösség és lelkesedés 
 
Nagy bajban vannak azok a cégek, ahol a dolgozók a munkájukat csupán 
pénzkereseti lehetőségnek tekintik. Senki nem lehet boldog, senki nem tud 
kielégítő munkát végezni, ha olyan helyen dolgozik, ahol nem érzi jól magát. Ne 
felejtsük el, hogy a nap nagyobb részét a munkahelyünkön töltjük. Jó eredmény 
csak akkor születhet, ha a munkatárs motivációt és megbecsülést érez. 

Számos felmérés bizonyítja, hogy a legtöbb ember számára nem a fizetés, a 
munkaidő, a vállalati autó a legfontosabb. Azonban előbbre helyezik az érdekes 
feladatokat, lényegesnek tartják, hogy főnökük, kollégájuk kifejezze munkájuk 
iránti megbecsülését; fontos a közösségi érzés munkaidő alatt és után, s hogy egy 
sikeres csapat tagjai lehetnek. 

Tiszteljük egymás erőfeszítéseit. Tudatában vagyunk annak, hogy szükségünk van 
egymásra. Mindig készek vagyunk segíteni. 

Sikerünk szempontjából döntő fontosságú a közösségi élet és a munka iránti 
lelkesedés ápolása, ösztönzése. Pont ez a kis plusz vonzza hozzánk az embereket, 
és ez teszi a már nálunk dolgozókat eredményessé; ennek köszönhető előnyünk a 
versenytársainkkal szemben. Számos példát említhetnénk a lelkesedésre is. 
Gondoljunk csak az új áruházak beindításán dolgozó csapatokra, nyitás előtti 
erőfeszítésekre, az éjszakai munkára, hogy elkészüljön a statisztika és a kimutatás, 
a raktári dolgozók karácsony előtti hajtására, vagy a beszerzők távoli és idegen 
országokban végzett munkájára! 
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