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wszystko trafia
na lokalny cel społeczny

Zaprojektowane
przez dzieci dla dzieci
Już czwarty rok z rzędu IKEA zorganizowała konkurs rysunkowy
i zaprosiła dzieci z całego świata do narysowania pluszaka
swoich marzeń. Pięć najbardziej wyjątkowych prac miało
następnie zostać przekształconych w prawdziwe zabawki,
które weszłyby w skład limitowanej kolekcji SAGOSKATT.
Odpowiedź była oszałamiająca – napłynęło ponad 87 000
małych dzieł sztuki.
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Ostatecznie nasze jury wyłoniło pięcioro zwycięzców.
Ich rysunki przedstawiają różowego jednorożca żyjącego
w chmurach, tęczowego rekina podróżującego przez morza
i oceany, figlarnego niebieskiego potwora o imieniu Potwór,
jeżodinozaura – połączenie jeża, dinozaura i potwora,
uwielbiającego owoce tropikalne oraz nakrapianą foczkę,
która najbardziej lubi bawić się ze swoimi najlepszymi
przyjaciółmi – rybami.
„Możliwość zobaczenia wszystkich rysunków i wybór
tych pięciu zwycięskich to była niesamowita frajda,
ale jednocześnie bardzo trudne zadanie! Otrzymaliśmy
mnóstwo fantastycznych zgłoszeń. W tym roku wśród
nadesłanych prac znalazło się sporo jednorożców
i potworów oraz wiele tęczowych stworków. Ale także
sowy i pingwiny”, mówi Bodil Fritjofsson, Specjalistka
ds. rozwoju produktu w IKEA dla Dzieci.

Tegoroczni zwycięzcy pochodzą z:
• Islandii
• Polski
• Korei Południowej
• Szwecji
• Chin
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SAGOSKATT
wszystko trafia
na lokalny cel
społeczny
SAGOSKATT to nie tylko kolekcja
uroczych i rozkosznych pluszaków –
służy ona znacznie ważniejszym celom.
W ramach kampanii społecznej „Zabawa
to poważna sprawa” IKEA przekazuje
całkowity dochód ze sprzedaży serii
SAGOSKATT na całym świecie lokalnym
organizacjom charytatywnym wspierającym prawa dzieci do zabawy i rozwoju.
To wyjątkowa inicjatywa, w której
to dzieci pomagają innym dzieciom.

IKEA w Polsce wspiera lokalnie
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Baw się psotnie, podaruj dwukrotnie
Uzupełnieniem kampanii są lokalne inicjatywy
prowadzone bezpośrednio przez sklepy IKEA
w Polsce. Kontynuowana jest wieloletnia akcja
polegająca na zbieraniu pluszaków i zabawek
IKEA przy wyjściu ze sklepu na rzecz lokalnej
organizacji zajmującej się niesieniem pomocy
dzieciom. Każdy sklep współpracuje z innym
beneficjentem lokalnym.

Program grantowy
Dodatkowym działaniem IKEA jest konkurs grantowy
dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów,
które na co dzień wspierają dzieci i młodzież zagrożone
wykluczeniem społecznym. W tegorocznej, drugiej jego
edycji kluczowe jest zaangażowanie organizacji w edukację
ekologiczną skupioną w szczególności na temacie zmiany
klimatu. Cały dochód ze sprzedaży kolekcji SAGOSKATT
zostanie przekazany na potrzeby grantobiorców.

Zabawa to
poważna sprawa
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Zabawa jest niezbędna. Nie tylko dla dzieci,
ale dla nas wszystkich. To podstawowa potrzeba,
a nie luksus, dzięki której budujemy relacje,
tworzymy, odpoczywamy, ładujemy akumulatory, odrywamy się od rzeczywistości, a także
odkrywamy świat i naszą kreatywność.
Dlatego w ciągu 9 tygodni trwania naszej
kampanii Zabawa to poważna sprawa,
wybrane sklepy IKEA staną się świetnymi
miejscami do zabawy. Chcemy przypomnieć,
jak łatwo można się bawić – i jak udział
w prostych aktywnościach sprawia,
że codzienne życie w domu staje się lepsze.
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Wypowiedzi
małych projektantów
i członków jury znajdują
się na kolejnych stronach.

Potwór

Runar, 8 lat, Islandia
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PH154744

PH154742

Przemyślenia
młodego projektanta

Opinia jury

„Chciałem po prostu narysować coś
super fajnego, więc stworzyłem potwora.
Ma na imię Potwór i całymi dniami mówi
coś śmiesznego, droczy się i wygłupia”.

„Ten uśmiechnięty »potwór« w cudowny
sposób odzwierciedla dziecięcą wyobraźnię.
Ciekawe, czy jego kolorowe »włosy« mają
jakieś połączenie z przestrzenią kosmiczną.
Jest przyjazny i dziarski”.

Rekin

Jimin, 9 lat, Korea Południowa
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PH154760

PH154764

Przemyślenia
młodego projektanta

Opinia jury

„Narysowałam niewielkiego rekina, bo uwielbiam pływać i chciałabym kiedyś popływać
z małym rekinem. Myślę, że całymi dniami
przemierza morza i oceany”.

„Tak fantazyjne wyobrażenie tej ryby
mogło zostać stworzone tylko przez dziecko.
Ujęło nas połączenie dużego pyska, zębów
i małego ciała. Wygląda bardzo pozytywnie”.

Foczka

Natalia, 8 lat, Polska
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PH154756

PH154753

Przemyślenia
młodego projektanta

Opinia jury

„Moja foczka ma na imię Unda. Unda jest
bardzo miła, a kiedy jest szczęśliwa, klepie
się po brzuszku. Potrafi robić wiele fajnych
sztuczek, takich jak żonglowanie rybą
na nosie. Jej najlepszymi przyjaciółmi
są ryby, dlatego Unda zawsze nosi jedną
w kieszeni”.

„Zakochaliśmy się w tej małej nakrapianej foczce. Wygląda
na bardzo szczęśliwą oraz zadowoloną z życia i zawsze nosi
dobrego przyjaciela w swojej kieszonce blisko serca...
A może to przekąska? Coś do zjedzenia, zawsze w kieszeni,
na wyciągnięcie... płetwy? Jednak rybka wygląda na całkiem
zadowoloną, więc chyba raczej nie... To na pewno szczęśliwe
stworzonko”.

Jednorożec
Peixin, 5 lat, Chiny
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PH154737

PH147564
PH154736

Przemyślenia
młodego projektanta

Opinia jury

„Narysowałam różowego jednorożca.
Ma na imię Pink i uwielbia latać po niebie.
Mam nadzieję, że inne dzieci na świecie
będą mogły bawić się moim pluszakiem
razem ze mną”.

„Uwielbiamy tego wyjątkowego jednorożca!
Zabawne ciałko i niepowtarzalny projekt,
kolor, róg, skrzydła, oczy oraz kolorowy
ogon. Wygląda na to, że przyniesie światu
mnóstwo radości i szczęścia!”

Jeżodinozaur
Greta, 8 lat, Szwecja
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PH154749

PH154747

Przemyślenia
młodego projektanta

Opinia jury

„Narysowałam stworka, który jest połączeniem jeża, dinozaura i potwora. Pomalowałam
go na zielono, bo to mój ulubiony kolor.
Kotten żywi się tylko owocami. Ma bardzo
mocne pazury, których używa do wspinania
się po drzewach. Żyje w dżungli lub lesie
deszczowym, gdzie jest dużo tropikalnych
owoców i lubi gorący klimat”.

„Od razu chce się utulić to zielone, kolczaste
zwierzątko. Wygląda jak godny zaufania
przyjaciel, z którym można się poprzytulać
i który ochroni cię za pomocą swoich kolców,
jeśli zajdzie taka potrzeba”.
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Pluszaki

SAGOSKATT 2018
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Produkty

PE694952

PE694954

PE694963

SAGOSKATT pluszak, foczka
19,99 Zabawka narysowana
przez Natalię, lat 8. Odpowiednia
dla dzieci powyżej 12 miesiąca
życia. Tkanina: 100% poliester.
Wypełnienie: Włókna poliestrowe.
D28 cm 004.093.48

SAGOSKATT pluszak, różowy
jednorożec 19,99 Zabawka
narysowana przez Peixin,
lat 5. Odpowiednia dla dzieci
powyżej 12 miesiąca życia.
Tkanina: 100% poliester.
Wypełnienie: Włókna poliestrowe.
D33 cm 804.093.49

SAGOSKATT pluszak, rekin
19,99 Zabawka narysowana
przez Jimin, lat 9. Odpowiednia
dla dzieci powyżej 12 miesiąca
życia. Tkanina: 100% poliester.
Wypełnienie: Włókna poliestrowe.
D23 cm 204.093.47

PE694957

PE694960

PE694966

SAGOSKATT pluszak, potwór/
jasnoniebieski 19,99 Zabawka
narysowana przez Rúnara, lat 8.
Odpowiednia dla dzieci powyżej
12 miesiąca życia.
Tkanina: 100% poliester.
Wypełnienie: Włókna poliestrowe.
D26 cm 204.093.52

SAGOSKATT pluszak,
jeżodinozaur 19,99 Zabawka
narysowana przez Gretę, lat 8.
Odpowiednia dla dzieci powyżej
12 miesiąca życia.
Tkanina: 100% poliester.
Wypełnienie: Włókna poliestrowe.
D32 cm 404.093.51

SAGOSKATT pluszak, różne
projekty 9,99/szt. Odpowiednie
dla dzieci powyżej 12 miesiąca
życia. Tkanina: 100% poliester.
Wypełnienie: Włókna poliestrowe.
D10 cm 604.093.50

Zdjęcia
Rysunki (kadrowane)

PH154737

PH154744

PH154749

PH154756

PH154760

PH154745

PH154755

PH154761

PH154748

PH154754

PH154765

Pluszaki (kadrowane)

PH154733

PH154739

© Inter IKEA Systems B.V. 2018

Pluszaki i rysunki (kadrowane)

PH154738

PH154743

PH154750

Zdjęcia grupowe kolekcji SAGOSKATT (kadrowane)

PH154861

PH154862

PH154868

PH154860

PH154870
PH154867

PH154869
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PH154864

PH154866
PH154863

PH154872
PH154865

PH154873
PH154871

Pojedyncze zdjęcia kolekcji SAGOSKATT (kadrowane)

PH154736

PH154735

PH154740

PH154734

PH154753

PH154752
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PH154764
PH154762

PH154747

PH154746
PH154859

PH154751

PH154763

PH154742

PH154741
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KONTAKT
Małgorzata Jezierska, PR Specialist
małgorzata.jezierska@ikea.com

Zdjęcia produktów i aranżacji wnętrz prezentowanych w materiałach
znajdują się w bazie zdjęć na stronie: http://ikea-pr.k2.pl
login: adres mailowy podany przez Państwa przy nadawaniu dostępu do serwisu
hasło: ikeapr2 (wpisane ręcznie na klawiaturze, przy kopiowaniu hasło nie działa)

© Inter IKEA Systems B.V. 2018

W przypadku braku dostępu do serwisu prosimy wysłać e-mail
na adres: poczta@small-studio.pl

