Kolekcja IKEA SAGOSKATT
– zaprojektowana przez dzieci
dla dzieci i dla lepszej przyszłości
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Nowa kolekcja autorstwa
naszych najmłodszych
projektantów
Już szósty rok z rzędu prezentujemy SAGOSKATT –
naszą zabawną kolekcję fantastycznych pluszaków,
zaprojektowanych przez dzieci w naszym konkursie
rysunkowym.
Wierzymy w moc kreatywności i zabawy. Niezależnie
od tego, czy chodzi o rysowanie pluszaka, tworzenie
wyimaginowanych postaci czy przebieranki – dzieci
podczas zabawy uczą się, rosną i rozwijają. Jesteśmy
przekonani, że każde dziecko ma do tego prawo
– a dom jest najważniejszym placem zabaw.
Badając i przyglądając się zabawie (nasz Raport dotyczący
Zabawy to największe na świecie badanie tego tematu,
w ramach którego przeprowadzono wywiady z 30 000 dzieci
i rodziców w 12 krajach), zawsze staramy się opracowywać
produkty i rozwiązania, dzięki którym domowe życie będzie
sprawiało jeszcze więcej frajdy.
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Dzieci pomagają
innym dzieciom
Kolekcja SAGOSKATT nie tylko zachęca
dzieci do zabawy i rozwijania kreatywności,
ale także bezpośrednio wspiera prawo
każdego dziecka do zabawy.
100% ceny zakupu każdej zabawki
SAGOSKATT przekazywane jest na lokalne
inicjatywy wspierające rozwój dzieci
i promujące ich prawo do zabawy.
W Polsce całkowity dochód ze sprzedaży
kolekcji SAGOSKATT przekażemy lokalnym
organizacjom, wyłonionym w konkursie,
z przeznaczeniem na działania w obszarze
edukacji ekologicznej i zmian klimatu.
W ten sposób dzieci mogą pomagać innym
dzieciom.
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„A kuku!” Zobacz, kto
właśnie się wprowadził.

„Jak co roku dokonanie wyboru nie było łatwe –
otrzymaliśmy mnóstwo niesamowitych i kreatywnych
rysunków! Ale wybraliśmy zwycięzców i jesteśmy
z tego bardzo zadowoleni: postacie wyglądają
zabawnie i uroczo!”
Jorge Santoyo Henaine,
specjalista ds. rozwoju produktu, IKEA dla Dzieci

Poznaj sześcioro zwycięzców wybranych
spośród ponad 87 000 autorów
niesamowitych rysunków z 50 krajów!
Pstrokata drużyna kreatywnych
pluszaków właśnie wprowadziła się
do zamku wykonanego z powtórnie
wykorzystanych płaskich paczek IKEA.
Zielony
ogórek

Żółta
żyrafa

Tęcza
Niebieski
potwór
Myszka
z balonami

Robot
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Zielony ogórek
ogórkowy superbohater z misją zachęcenia
dzieci do jedzenia większej ilości ogórków

Przemyślenia młodych projektantów
„Uwielbiam jeść ogórki i mam nadzieję,
że bawiąc się moim pluszakiem,
inne dzieci też je pokochają. Chciałem
narysować coś zupełnie nowego i mam
nadzieję, że mój ogórek stanie się
superbohaterem dla wielu dzieci”.
Kilian, 9 lat,
Niemcy
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Tęcza (w skarpetkach)
tęcza, która nosi skarpetki, żeby zawsze
było jej ciepło w chmurach

Przemyślenia młodych projektantów
„Uwielbiam tęczę na niebie. Ale często się
boję, że może jest jej tam za zimno.
Dlatego narysowałem skarpetki,
żeby było jej ciepło”.
Darren Wing Hei, 5 lat,
Hongkong, Chiny
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Robot
książkowy czerwony robot,
który uwielbia śpiewać i tańczyć

Przemyślenia młodych projektantów
„Mój robot lubi robić wszystko – pomagać
w pracach domowych, rysować, śpiewać,
tańczyć oraz bawić się. Potrafi też pisać,
czytać i odtwarzać muzykę. Nadaje się
zarówno dla najmłodszych, jak i dzieci
w moim wieku. Narysowałam go
w neutralnych kolorach, żeby mogli się
nim bawić wszyscy – chłopcy i dziewczynki”.
Riana, 11 lat,
Cypr
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Niebieski potwór
przytulaśny potwór na dobranoc,
który odstrasza wszystkie złe potwory

Przemyślenia młodych projektantów
„Narysowałem uśmiechniętego potwora,
który uwielbia przytulać dzieci, żeby już
nigdy nie bały się potworów ani ciemności.
Mam nadzieję, że dzięki mojemu pluszakowi
dzieci na całym świecie znajdą przyjaciela,
który dotrzyma im towarzystwa podczas
snu, żeby nie miały już koszmarów”.
Thomas, 9 lat,
Grecja
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Myszka z balonami
imprezowa myszka uwielbiająca balony

Przemyślenia młodych projektantów
„Uwielbiam myszy, dlatego postanowiłam
narysować taką z balonami. Mój pluszak
uwielbia bawić się z dziećmi, a ja chciałabym,
żeby dzieci bawiły się z nim i swoimi innymi
zabawkami – tak, aby wszyscy byli jak
rodzina”.
Noor, 7 lat,
Jordania
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Żółta żyrafa
psotna żyrafa uwielbiająca zdrowe jedzenie

Przemyślenia młodych projektantów
„Narysowałam żyrafę, która nie jest
podobna do innych żyraf. Jest trochę
inna. Moja żyrafa je tylko zdrowe
jedzenie. Jest trochę psotna i strasznie
kochana. Mam nadzieję, że dzieci będą
się z nią dobrze bawić, że będą ją dobrze
traktować, karmić i dawać jej wodę”.
Claudia, 6 lat,
Wyspy Kanaryjskie, Hiszpania
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Pluszaki
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SAGOSKATT 2019
Produkty

PE743844

PE743845

PE743846

SAGOSKATT pluszak, tęcza 19,99
Zaprojektowany przez Darren Wing
Hei, lat 5. Rekomendowany dla dzieci
od 12 miesiąca życia. Tkanina:
100% poliester. Wypełnienie: włókno
poliestrowe. D34 cm. 404.624.14

SAGOSKATT pluszak, niebieski potwór
19,99 Zaprojektowany przez Thomasa,
lat 9. Rekomendowany dla dzieci
od 12 miesiąca życia. Tkanina:
100% polyester. Wypełnienie: włókno
poliestrowe. D36 cm. 604.624.08

SAGOSKATT pluszak, zielony ogórek
19,99 Zaprojektowany przez Kiliana,
lat 9. Rekomendowany dla dzieci
od 12 miesiąca życia. Tkanina:
100% poliester. Wypełnienie: włókno
poliestrowe. D39 cm. 904.624.16

PE743847

PE743848

PE743849

SAGOSKATT pluszak, myszka
z balonami 19,99 Zaprojektowany
przez Noor, lat 7. Rekomendowany
dla dzieci od 12 miesiąca życia.
Tkanina: 100% polyester.
Wypełnienie: włókno poliestrowe.
D34 cm. 104.624.15

SAGOSKATT pluszak, robot
19,99 Zaprojektowany przez Rianę,
lat 11. Rekomendowany dla dzieci
od 12 miesiąca życia. Tkanina:
100% polyester. Wypełnienie: włókno
poliestrowe. D32 cm. 004.624.06

SAGOSKATT pluszak, żółta żyrafa
19,99 Zaprojektowany przez Claudię,
lat 6. Rekomendowany dla dzieci
od 12 miesiąca życia. Tkanina:
100% poliester. Wypełnienie: włókno
poliestrowe. D46 cm. 804.624.07
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SAGOSKATT 2019
Zdjęcia

Gurki
Pluszak, scenka sytuacyjna (kadr)

PH165999

Pluszak (kadr)

PH166042

PH165997

PH165998

PH166029

Rysunek (kadr)

Rysunek + pluszak (kadr)

PH166029

PH166000

PH166011

PH166001

PH166029

PH166011
PH166011

13

SAGOSKATT 2019
Zdjęcia

Tęcza
Pluszak, scenka sytuacyjna (kadr)

PH166010

Pluszak (kadr)

PH166010

PH166009

PH166010

PH166008

Rysunek (kadr)

Rysunek + pluszak (kadr)

PH166008

PH166007

PH166012

PH166006

PH166008

PH166012
PH166012
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SAGOSKATT 2019
Zdjęcia

Żyrafa
Pluszak, scenka sytuacyjna (kadr)

PH165989

Pluszak (kadr)

PH165988

PH166016

PH165990

PH166015

Rysunek (kadr)

Rysunek + pluszak (kadr)

PH166015

PH166014

PH166018

PH166013

PH166015

PH166018
PH166018
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SAGOSKATT 2019
Zdjęcia

Jesse
Pluszak, scenka sytuacyjna (kadr)

PH166043

Pluszak (kadr)

PH166043

PH166031

PH166043

PH166030

Rysunek (kadr)

Rysunek + pluszak (kadr)

PH166030

PH166046

PH166039

PH166028

PH166030

PH166039
PH166039
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SAGOSKATT 2019
Zdjęcia

Rully
Pluszak, scenka sytuacyjna (kadr)

PH165992

Pluszak (kadr)

PH165993

PH166004

PH165991

PH166022

Rysunek (kadr)

Rysunek + pluszak (kadr)

PH166022

PH166003

PH166027

PH166002

PH166022

PH166027
PH166027
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SAGOSKATT 2019
Zdjęcia

Mały potwór
Pluszak, scenka sytuacyjna (kadr)

PH166025

Pluszak (kadr)

PH166025

PH166023

PH166025

PH166021

Rysunek (kadr)

Rysunek + pluszak (kadr)

PH166021

PH166019

PH166026

PH166020

PH166021

PH166026
PH166026
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SAGOSKATT 2019
Zdjęcia

Zdjęcia grupowe kolekcji SAGOSKATT

PH166032

PH166033
PH166033

Zdjęcia grupowe kolekcji SAGOSKATT

PH166036

PH166036
PH166037

PH166036
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SAGOSKATT 2019
Zdjęcia

Zdjęcia grupowe rysunków z kolekcji SAGOSKATT

PH166038

PH166038
PH166038

PH166038

Zdjęcia grupowe rysunków z kolekcji SAGOSKATT

PH166045

PH166045
PH166045

PH166045
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Przygotuj się na następny
konkurs rysunkowy!
Przez lata setki tysięcy kreatywnych dzieci na całym
świecie wzięło udział w konkursie rysowania pluszaków.
Dotychczas sześć kolekcji zabawek umożliwiło zebranie
znacznej kwoty pieniędzy, która została przeznaczona
na inicjatywy wspierające prawo dzieci do zabawy.
W listopadzie czeka nas kolejna edycja konkursu!
Przygotuj się – mamy nadzieję, że również twój
rysunek stanie się prawdziwym pluszakiem!
Dołącz do klubu IKEA Family, aby dowiedzieć się więcej.

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

Kontakt
Małgorzata Jezierska, Specjalistka ds. PR
malgorzata.jezierska@ikea.com
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