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Drodzy Państwo,
prawie 60 lat temu Polska stała się pierwszym
krajem po Szwecji, z którym IKEA związała swoją
przyszłość, zamawiając krzesła w fabryce
w Radomsku.
Dzisiaj Polska również zajmuje wyjątkowe miejsce na
naszej globalnej mapie. IKEA posiada w kraju nad Wisłą
cały łańcuch dostaw wraz z produkcją, dystrybucją
oraz sprzedażą prowadzoną w 11 sklepach i kilkunastu punktach
odbioru zamówień, dostosowanych do zakupów online.
Kluczem do wspólnego sukcesu są historyczne więzi i wzajemne zaufanie budowane
przez lata. Duch przedsiębiorczości Polaków połączony ze skandynawską prostotą
i innowacyjnością daje nam niesamowite możliwości rozwoju, nawet
w trudnych czasach.
Pandemia COVID19 to problem, który zaskoczył nas wszystkich, również swoją skalą
niespotykaną od pokoleń. W IKEA kierujemy się prostą, ale potężną wizją tworzenia
lepszego codziennego życia dla wielu ludzi, bez względu na to,
w jak dobrych lub w jak trudnych czasach przyszło nam żyć. To dlatego IKEA
w Polsce zobowiązała się do tego, że przeznaczy łącznie 1 mln euro, aby wspomóc
system ochrony zdrowia oraz zapewnić niezbędną pomoc społecznościom dotkniętym skutkami epidemii.
Jednocześnie chcemy z nadzieją patrzeć w przyszłość, wierząc, że skuteczny powrót
światowej gospodarki na tory sprzed pandemii, jest możliwy tylko poprzez wspólne
zaangażowanie w zrównoważony rozwój. To dlatego Ingka Group, której częścią
jest IKEA Retail Polska, dołączyła do porozumienia Green Recovery Alliance, potwierdzając, że nasze zobowiązania w zakresie neutralności klimatycznej oraz działania
w modelu obiegu zamkniętego chcemy wypełnić zgodnie z planem do 2030 r.
Przekazujemy w Wasze ręce publikację, w której prezentujemy działalność firm,
które posiadają wspólne korzenie IKEA, dzielą te same wartości oraz dla których
Polska stała się drugim domem.
IKEA. Made in Poland
Maj 2020
Broszura wydrukowana na papierze pochodzącym
w 100% z recyklingu, z certyfikatem FSC.

Z poważaniem,

Carolina Garcia Gomez,
Dyrektorka Generalna ds. Zrównoważonego Rozwoju
i Prezeska IKEA Retail Polska
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Katarzyna Warchał
Członek Zarządu
IKEA Purchasing Services Polska
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Ingvar Kamprad
Założyciel IKEA

Wojciech Waligóra
Prezes Zarządu
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planety
ludzi
Roger Andersson
-Dyrektor Zarządzający
Vastint Polska

Częścią naszej strategii jest
filozofia zrównoważonego
budownictwa. Dbamy
o ograniczenie zużycia zasobów
naturalnych i ochronę klimatu,
dlatego materiały budowlane
dobieramy na podstawie ich
długoterminowego oddziaływania na środowisko i ludzi.
Wszystkie nasze nieruchomości
posiadają certyfikaty LEED
i niebawem także WELL.
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Czy wiesz, że...
IKEA umieściła pierwszą
instalację fotowoltaiczną
w jednym ze swoich
sklepów w Szwecji
w 1997 roku? Jest ona
nadal używana i wciąż
produkuje zieloną energię.

Sylwester Pedowicz
Dyrektor Oddziału
Ikano Bank w Polsce

Na co dzień oferujemy proste
i przyjazne produkty finansowe
dla klientów indywidualnych.
Wspieramy również słoneczną
rewolucję, umożliwiając zakupy
instalacji fotowoltaicznych na
wygodne raty.
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rynków sprzedaży instalacji
fotowoltaicznych w IKEA na
świecie. Wskaźniki sprzedaży w Polsce są wyższe niż
średnia światowa na rynkach oferujących instalacje
fotowoltaiczne IKEA.
To ekscytujące, jak szybko
rozwija się rynek instalacji
fotowoltaicznych. Widzimy,
że Polacy wzięli produkcję
energii w swoje ręce. Jesteśmy dumni, że możemy być
częścią słonecznej rewolucji.
Przyczyniliśmy się do zainstalowania 1 tysiąca systemów
solarnych w gospodarstwach
domowych. Sprzedaż energii
słonecznej jest pięciokrotnie
większa niż w poprzednim
roku.
Nie dążymy do uzyskania
pozycji lidera w sprzedaży
instalacji fotowoltaicznych
w Polsce, ale mamy ambicję
bycia wiodącym promotorem domowych systemów
solarnych.
Chcielibyśmy
zrobić kolejny krok i rozwijać
inteligentne
rozwiązania
w zakresie energii odnawialnej dla naszych klientów.
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Fabryka
IKEA Industry Sp. z o. o.

Grupa Inter IKEA

Lokalizacja innej
jednostki IKEA

Lokalizacja ze sklepem IKEA

Sklep IKEA w budowie
IKEA Retail Sp. z o. o.

Centrum Dystrybucji
IKEA Distribution Services

Farmy Wiatrowe
IKEA Retail Sp. z o. o.

Punkt Odbioru Zamówień
IKEA Retail Sp. z o. o.

Sklep IKEA
IKEA Retail Sp. z o. o.

Grupa Ingka

Katowice

Gliwice

Opole
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Wieliczka

6 Centrum Franowo

5 Park Handlowy Matarnia

4 SKENDE Shopping

3 Port Łódź

2 Aleja Bielany

1 Wola Park

Miejsca Spotkań
Ingka Centres Polska

Ingka Centres

Kraków

Centrum Dystrybucji IKEA
Distribution Services
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Janki

4

Lublin

Lubartów

Bukowsko

Łęki Dukielskie

Vastint

Grupa Interogo

Ikano Bank
Biuro Główne

Ikano Bank
Punkt Kredytowy w Sklepie IKEA

Ikano Industry

Grupa Ikano

Rymanów

Rzeszów

Radom

Orla

Centrum Rozwoju
Produktu i Innowacji

Białystok

IKEA IT
Service Desk

IKEA Purchasing
Services Polska

Domolinia

Stalowa Wola

Blue City

Wola Park

Warszawa

Olsztyn

Wielbark

Jarosty

Łódź

Częstochowa

Konstantynów
Łódzki

Wrocław

Kalisz

Gizałki

Ingka Business
Service Center (BSC)
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Poznań

Rogoźno

Lubawa

Wróblewo

Toruń

Bydgoszcz
Krajenka

Central Parcel Unit

Lokalizacja miejscowości

Ogólne

Zbąszyń

Zielona Góra

Babimost

Centrum Rozwoju
Produktu i Innowacji

Zbąszynek

Gorzów Wlkp.

Stepnica
Goleniów
Szczecin

Resko

5

Gdańsk

Firmy z korzeniami
IKEA
w
Polsce
stan na maj 2020

Targówek
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NAJDROŻSZY,-,NAJDROŻSZY
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naprawdę.
Dowiedzsię
sięwięcej:
więcej:
Dowiedz
ikea.pl/PrzydaSie
ikea.pl/PrzydaSie

Meblejako
jakousługa
usługa
Meble
2020r.r.IKEA
IKEAplanuje
planujepierwsze
pierwsze
WW2020
testyoferty
ofertyleasingu
leasingumebli.
mebli.Polska
Polska
testy
jest jednym
jednym z z czterech
czterech rynków,
rynków,
jest
gdzie rozpoczęła
rozpoczęła się
się już
już faza
faza
gdzie
badańoraz
orazprzygotowywane
przygotowywanesąsą
badań
pierwszepotencjalne
potencjalnemodele
modele
pierwsze
ofertsubskrypcji
subskrypcjimebli.
mebli.
ofert

Usługa dostawy
dostawy i i odbioru
odbioru sof
sof
Usługa
orazfoteli,
foteli,uruchomiona
uruchomionana
narynku
rynku
oraz
warszawskim,ma
mana
nacelu
celumaksymamaksymawarszawskim,
lizację wykorzystania
wykorzystania produktów
produktów
lizację
wyposażeniadomu
domupoprzez
poprzezodnaodnawyposażenia
wianie, ponowne
ponowne wykorzywykorzywianie,
stanie
komponentów
stanie
komponentów
recyklingmateriałów.
materiałów.
i irecykling
Klientkupujący
kupującymeble
meble
Klient
może przekazać
przekazać tete
może
już nieużywane,
nieużywane,
już
IKEAprzewiezie
przewiezie
aaIKEA
do Fundacji
Fundacji
jeje do
Habitatfor
forHumaHumaHabitat
nity Poland,
Poland, gdzie
gdzie
nity
trafiądo
dopodopieczpodopiecztrafią
nych
fundacji
nych
fundacji
zyskająszansę
szansęna
na
i izyskają
noweżycie.
życie.
nowe

Drugieżycie
życie
Drugie
Firma stworzyła
stworzyła
Firma
kolekcję „PRZYDA
„PRZYDA
kolekcję
SIĘ” oraz
oraz projekt
projekt
SIĘ”
SzafaDobra
Dobra– –inicjainicjaSzafa
tywy,które
którepodpowiapodpowiatywy,
dająklientom,
klientom,jak
jaknadać
nadać
dają
drugieżycie
życiepozornie
pozornienieponiepodrugie
trzebnym produktom,
produktom, aby
aby ich
ich nie
nie
trzebnym
wyrzucać.Dzięki
Dziękiprojektowi
projektowiSzafa
SzafaDobra
Dobra
wyrzucać.
zebrano88ton
tonubrań,
ubrań,które
którezostały
zostałyprzekaprzekazebrano
zanepotrzebującym.
potrzebującym.
zane

KlienciIKEA
IKEAdoceniają
doceniająpotrawy
potrawyroślinne,
roślinne,aadane
danemówią
mówiąsame
samezaza
Klienci
siebie!WW2018
2018roku,
roku680
680milionów
milionówklientów
klientówna
nacałym
całymświecie
świeciei 29
i 29
siebie!
milionówwwPolsce
Polscewypróbowało
wypróbowałowege
wegeofertę
ofertęIKEA
IKEAFood!
Food!
milionów
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CzyCzy
wiesz,
wiesz,
że co
że dzieco dziesiąty
siąty
sprzedawany
sprzedawany
przez
przez
IKEA
IKEA
hot-dog
hot-dog
jestjest
wegetariański?
wegetariański?
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Więcej za mniej
Re-produkty
Od 2013 r., kierując się ideą gospodarki o obiegu zamkniętym, IKEA
używa resztek tkanin do produkcji
dywanów TÅNUM. Od 2017 roku
fronty kuchenne KUNGSBACKA są
produkowane z przetworzonego
drewna i butelek PET. To nie wszystko! Torebka strunowa ISTAD jest
w 85% produkowana z materiałów
odnawialnych (bio-plastik). Działania
te pozwalają firmie na zmniejszenie
śladu węglowego i tym samym
pomaganie naszej planecie.
Roślinne rewelacje
Zrównoważone życie to także zrównoważona dieta. Dlatego IKEA wprowadza roślinne zamienniki dla swoich
potraw, które zmniejszają emisję
dwutlenku węgla – w przypadku
wege hot-doga emisja CO2/kg jest
około 7 razy mniejsza niż w jego mięsnej wersji.
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Dobry
Dobryklimat
klimat
zaczyna
zaczynasię
sięw
wdomu!
domu!
WWIKEA
IKEAzależy
zależynam
namna
natym,
tym,
aby
aby jak
jak najwięcej
najwięcej rodzin
rodzin
mogło
mogłokorzystać
korzystaćna
naco
codzień
dzień
z zdobrych
dobrychi ifunkcjonalnych
funkcjonalnych
artykułów
artykułówi irozwiązań.
rozwiązań.UwaUważamy,
żamy, że
że każdy
każdy ma
ma prawo
prawo
do
do dobrego
dobrego wzornictwa,
wzornictwa,
przyjaznych
przyjaznychdla
dlaplanety
planetyproproduktów
życia
duktów
ii
życia
komforcie, bez
bez komprokomproww komforcie,
misów. IKEA
IKEA od
od wielu
wielu lat
lat
misów.
wspiera ludzi
ludzi we
we wprowawprowawspiera
dzaniu zrównoważonych
zrównoważonych
dzaniu
rozwiązań do
do codziennego
codziennego
rozwiązań
życiai aktywnie
i aktywnieangażuje
angażujesię
się
życia
działaniana
narzecz
rzeczśrodośrodowwdziałania
wiska. Wierzymy,
Wierzymy, że
że aby
aby
wiska.
zmieniać świat,
świat, trzeba
trzeba
zmieniać
zacząćod
odsiebie.
siebie.
zacząć
IKEAzaczyna
zaczynaod
odsiebie.
siebie.Nie
Nie
IKEA
tylko podjęła
podjęła skuteczne
skuteczne
tylko
zobowiązania, ale
ale realnie
realnie
zobowiązania,
działa na
na rzecz
rzecz zrównowazrównowadziała
żonegorozwoju.
rozwoju.
żonego

Podpowiada również, co
klienci i pracownicy mogą
zrobić we własnym zakresie,
aby wywołać pozytywną
zmianę, bo razem możemy
więcej.
Wiemy, że potrzebna jest
radykalna zmiana zarówno
modeli biznesowych, jak
i naszego stylu życia na bardziej oszczędny i ekologiczny. Bardzo duże znaczenie
mają odnawialne źródła
energii, nisko emisyjny
transport, eliminacja wszelkiego
marnotrawstwa
(w tym szczególnie żywności),
oszczędzanie cennej wody,
zrównoważone uprawy czy
odpowiedzialne i świadome
zakupy,
które
chcemy
umożliwiać.
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Małgorzata Frela
People & Culture
Business Partner
Ingka Business Service
Center w Poznaniu

Ingka Business Service
Center to przede wszystkim
ludzie, którzy są dla nas
najcenniejszą wartością.
Wzrost naszej organizacji
opiera się na pracownikach,
dlatego tak istotne jest
dostrzeganie ich różnorodności, talentów i stwarzanie
możliwości do rozwoju.

Sklep IKEA w Łodzi

IKEA dla wszystkich
Projekt jest pomysłem Patrycji i Wiktorii, pracownic sklepu
IKEA w Łodzi. To tylko
jeden z przykładów,
który pokazuje, jak
pracownicy IKEA
mogą wprowadzać
niekonwencjonalne
rozwiązania, aby
tworzyć lepsze
codzienne życie dla
wielu ludzi.

29

Jesteśmy
przyjaźni
dla ludzi
W IKEA panuje przekonanie, że tylko
wspólny wysiłek pozwala na osiągnięcie najlepszych efektów. Dlatego firma
proponuje produkty pozwalające ograniczyć zużycie surowców naturalnych
i inspiruje do angażowania się
w eko-inicjatywy oraz działania społeczne.
IKEA dla wszystkich
Współpracownicy IKEA również wdrażają swoje pomysły i rozwiązania, by
realizować wizję IKEA. W 2019 roku
IKEA Łódź wprowadziła wiele rozwiązań, które ułatwiają zakupy osobom
z różnymi niepełnosprawnościami.
Zorganizowano kurs języka migowego
dla pracowników, uruchomiono mobilną aplikację internetową w języku
migowym oraz oznaczono żółtymi
liniami ścieżki zakupowe. Z podobnym
rozwiązaniem spotkają się klienci Alei
Bielany (Ingka Centres), które jako
pierwsze centrum handlowe we Wrocławiu i regionie wprowadziło usługę
tłumacza języka migowego – MIGAM.
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Równowaga
Równowaga
działa!
działa!
Celem
CelemIKEA
IKEAjest
jestdążenie
dążeniedo
do
równowagi
równowagi poprzez
poprzez oferooferowanie
waniekobietom
kobietomoraz
orazmężmężczyznom
czyznom równych
równych szans
szans
i i wspieranie
wspieranie ich
ich rozwoju
rozwoju
zawodowego.
zawodowego.Dlatego
Dlategopodczas
podczas
budowania
budowaniastruktur
strukturwwIKEA
IKEA
pod
poduwagę
uwagębrane
branesąsąprzede
przede
wszystkim
kompetencje
wszystkim
kompetencje
orazwyniki
wynikipracowników.
pracowników.
oraz
GrupieIngka
Ingkaosiągnięcie
osiągnięcie
WWGrupie
równowagi płci
płci toto jedynie
jedynie
równowagi
początekdziałań,
działań,które
któresąsą
początek
nakierowane na
na realizację
realizację
nakierowane
wizjitworzenia
tworzenialepszych
lepszychwawawizji
runków codziennego
codziennego życia
życia
runków
dlawielu
wieluludzi.
ludzi.Dzięki
Dziękiniej
niej
dla
możliwe jest
jest lepsze
lepsze zrozuzrozumożliwe
mienieklientów
klientówi dopasowanie
i dopasowanie
mienie
rozwiązań,produktów
produktóworaz
oraz
rozwiązań,
usługdo
doich
ichpotrzeb.
potrzeb.
usług
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Cele
Celewwzakresie
zakresierówności
równości
koncentrują
koncentrująsię
sięna:
na:
równowadze
równowadzepłci
płcina
nawszystwszystkich
kich funkcjach
funkcjach i i stanowistanowiskach,
skach, utrzymaniu
utrzymaniu równej
równej
płacy
płacy na
na stanowiskach
stanowiskach
oo jednakowej
jednakowej wartości
wartości
oraz
oraz stworzeniu
stworzeniu równych
równych
szans
szansdla
dlawszystkich
wszystkichpłci.
płci.
Równa
Równa płaca,
płaca, z z której
której
jesteśmy
jesteśmydumni
dumni
Celem
CelemIKEA
IKEAjest
jestutrzymautrzymanie
nierównej
równejpłacy
płacyna
naporówporównywalnych
nywalnych stanowiskach.
stanowiskach.
Różnice
Różnicewwpłacach
płacachpomiępomiędzy
dzy kobietami
kobietami i i mężczymężczyznamisą
sąod
odwielu
wielulat
latelimielimiznami
nowane,natomiast
natomiastdokładdokładnowane,
na metodologia
metodologia została
została
na
opracowana 22 lata
lata temu,
temu,
opracowana
gdy rozpoczęto
rozpoczęto systemasystemagdy
tycznebadanie
badaniepłac
płacwwIKEA.
IKEA.
tyczne
2019roku
rokupo
poraz
razpierwpierwWW2019
szyprzeprowadzono
przeprowadzonotakie
takie
szy
badanie i i zanalizowano
zanalizowano
badanie
danezaza2018
2018rok.
rok.Wówczas
Wówczas
dane
różnicawwpłacach
płacachpomiępomięróżnica
dzykobietami
kobietamii mężi mężczydzy
czyznamiwynosiła
wynosiła
0,70%,
znami
0,70%,
aw
a w 2019
rokuwyniosła
2019 wyniosła
roku
zaledzaledwie
wie
0,16%. 0,16%.
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Urlop
UrlopOjcowski
OjcowskiIKEA
IKEA
IKEA
IKEA Retail
Retail ww Polsce,
Polsce, chcąc
chcąc
wspierać
równość
płci
wspierać
równość
płci
wwmiejscu
miejscupracy,
pracy,wprowadziła
wprowadziła
4-tygodniowy,
4-tygodniowy, pełnopłatny
pełnopłatny
urlop
urlopojcowski.
ojcowski.Od
Od1 1stycznia
stycznia
2020
2020r.r.mogą
mogąz zniego
niegoskorzyskorzystać
staćwszyscy
wszyscyojcowie,
ojcowie,których
których
dzieci
dzieciurodziły
urodziłysię
siępo
po1 1wrzewrześnia
śnia2019
2019roku.
roku.IKEA
IKEAwierzy,
wierzy,żeże
dzięki
dziękitemu
temurozwiązaniu
rozwiązaniuprzyprzyczyni
czynisię
sięnie
nietylko
tylkodo
dobudowabudowania
nia więzi
więzi pomiędzy
pomiędzy ojcem
ojcem
aa dzieckiem,
dzieckiem, ale
ale także
także do
do
zmiany
zmiany podejścia
podejścia ww temacie
temacie
urlopów
urlopówrodzicielskich
rodzicielskichwwPolsce.
Polsce.

MałgorzataSienkiewicz
Sienkiewicz
Małgorzata
DyrektorkaZarządzająca
Zarządzająca
Dyrektorka
ServiceDesk
DeskPolska
Polska
ITITService

IKEAITITService
ServiceDesk
Desktworzymy
tworzymy
WWIKEA
wielokulturowe,włączające
włączające
wielokulturowe,
miejscepracy
pracydla
dlaludzi
ludziz zróżnych
różnych
miejsce
środowiskczy
czynarodowości.
narodowości.
środowisk,
Obecnie
w
naszym
zespole
Obecnie w naszym zespole
pracownicyz z1515różnych
różnychkrajów
krajów
pracownicy
mówiąww1010językach.
językach.Blisko
Blisko40%
40%
mówią
naszegozespołu
zespołustanowią
stanowią
naszego
kobiety.
kobiety.
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#Pomagamy
#Pomagamy
Razem
Razem
Wspólnie
Wspólniedla
dlalepszej
lepszejprzyszłości
przyszłości
WWodpowiedzi
odpowiedzina
napotrzeby
potrzebyzmiezmieniającego
niającegosię
sięświata
świataIKEA
IKEAaktywnie
aktywnie
włącza
włącza się
się ww działania
działania na
na rzecz
rzecz
zrównoważonego
zrównoważonegorozwoju
rozwojui wspiei wspierające
rającelokalne
lokalnespołeczności.
społeczności.KieruKierując
jącsię
sięswoją
swojąstrategią,
strategią,IKEA
IKEAbez
bez
względu
względu na
na dobre
dobre czy
czy trudne
trudne
czasy,
czasy, chce
chce pozytywnie
pozytywnie wpływać
wpływać
na
nadziałalność
działalnośćbiznesową,
biznesową,ale
aleteż
też
na
nacodzienne
codzienneżycie
życiemilionów
milionówludzi.
ludzi.
WW czasie
czasie pandemii
pandemii wirusa
wirusa
Sars-CoV-2
Sars-CoV-2 firmy
firmy zz korzeniami
korzeniami
IKEA
IKEAwwPolsce
Polsce––IKEA
IKEARetail,
Retail,IKEA
IKEA
Purchasing,
Purchasing, Ingka
Ingka Centres
Centres oraz
oraz
Ikano
IkanoBank
Bank––łączą
łącząsiły
siłyoraz
orazzaprazapraszają
szają partnerów
partnerów biznesowych
biznesowych
i iinstytucjonalnych
instytucjonalnychdo
dowspólnego
wspólnego
przeciwdziałania
przeciwdziałaniaskutkom
skutkompandepandemii.
mii.
Grupa
GrupaIngka
IngkawwPolsce
Polscezdecydowazdecydowałałasię
sięprzeznaczyć
przeznaczyćaż
ażmilion
milioneuro
euro
(4,5
(4,5 miliona
miliona złotych)
złotych) ww pakiecie
pakiecie
pomocowym
pomocowym dla
dla społeczności
społeczności
wwpotrzebie.
potrzebie.

Dagmara Pozowska
Dyrektorka Zarządzająca
Ingka Centres Polska

W wyniku pandemii COVID-19
społeczeństwo stoi przed
bezprecedensowym wyzwaniem.
Musimy jeszcze skuteczniej
współpracować, dlatego
angażujemy się w długofalowe działania, które będą
miały wymierny wpływ na
zdrowie naszych klientów,
partnerów i współpracowników.

IKEA
IKEAwyposażyła
wyposażyła
1111apartamentów
apartamentów
wwSzczecinie,
Szczecinie,z zktórych
których
będzie
będziemogło
mogłoskorzyskorzystać
staćdo
do33
33osób.
osób.Jest
Jesttoto
pomoc
pomocdla
dlaludzi
ludzipracupracujących
jącychwwwarunwarunkach
kach
obarczonych
obarczonychwysokim
wysokim
ryzykiem
ryzykieminfekcji,
infekcji,na
na
przykład
przykładpersonelu
personelu
szpitala,
szpitala,pracowników
pracowników
domów
domówopieki
opiekispołeczspołecznej
nej i innych placówek
i innych
opiekuńczych.
placówek
opiekuńczych.
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#WzywamyPosiłki
#WzywamyPosiłki
Firma
Firma dołączyła
dołączyła do
do inicjatywy,
inicjatywy,
ww której
której pracownicy
pracownicy IKEA
IKEA Food
Food
przygotowali
przygotowali i i dostarczyli
dostarczyli dania
dania
obiadowe
obiadowedla
dlatych,
tych,którzy
którzystoją
stojąna
na
straży
straży naszego
naszego bezpieczeństwa
bezpieczeństwa
i izapewniają
zapewniająochronę
ochronęprzed
przedrozrozprzestrzenianiem
przestrzenianiemsię
siękoronawirukoronawirusa.
sa. Dzięki
Dzięki zaangażowaniu
zaangażowaniu prapracowników,
cowników, IKEA
IKEA była
była ww stanie
stanie
przekazać
przekazać aż
aż 1000
1000 posiłków
posiłków
dziennie,
dziennie,wwzależności
zależnościod
odzapozapotrzebowania
trzebowania zgłoszonego
zgłoszonego przez
przez
poszczególne
poszczególneinstytucje.
instytucje.
#PomagamyRazem
#PomagamyRazem
Kwarantanna
Kwarantanna
toto
jedno
jedno
zz pierwszych
pierwszych i i najważniejszych
najważniejszych
działań
działań podejmowanych,
podejmowanych, aby
aby
ograniczyć
ograniczyćrozprzestrzenianie
rozprzestrzenianiesię
się
wirusa.
wirusa. Dlatego
Dlatego IKEA
IKEA wspólnie
wspólnie
zzpartnerami
partneramibiznesowymi
biznesowymii instyi instytucjonalnymi
tucjonalnymi przekazała
przekazała sprzęt
sprzęt
do
dodoposażenia
doposażenianiemal
niemal40
40gmingminnych
nych centrów
centrów kwarantanny.
kwarantanny.
Wsparła
Wsparła również
również pracowników
pracowników
instytucji
instytucji infrastruktury
infrastruktury krytyczkrytycznej,
nej, takich
takich jak
jak elektrownie
elektrownie czy
czy
rafinerie,
rafinerie, którzy
którzy dla
dla własnego
własnego
bezpieczeństwa
bezpieczeństwaoraz
orazaby
abyzapewzapewnić
nićciągłość
ciągłośćwwdostawach
dostawachusług
usług
strategicznych
strategicznychzzpunktu
punktuwidzenia
widzenia
funkcjonowania
funkcjonowaniapaństwa,
państwa,
potrzepotrzeIKEA
IKEAŁódź
Łódź
Store
Store
bowali
bowalimiejsc
miejscdo
dospania
spaniawwswoich
swoich
zakładach
zakładachpracy.
pracy.
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Centrum Dystrybucji
w Jarostach
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Grupa
GrupaIngka
Ingka**
IKEA
IKEARetail
Retail
oferuje
oferujefunkcjonalne,
funkcjonalne,przemyślane
przemyślane
artykuły
artykuły do
do urządzania
urządzania wnętrz,
wnętrz,
prowadzi
367
sklepów
IKEA,
prowadzi 367 sklepów IKEA,które
które
każdego
każdegoroku
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