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Nasi najmłodsi  
projektanci  
znowu w akcji!
Rozkoszne pluszaki – Lama, Cukierek, 
Niedźwiedź, Człowiek-Globus, Auto-Bakłażan 
i Myszka-Biedronka, tworzą naszą nową 
kolekcję SAGOSKATT. Wszystkie zabawki 
zostały zaprojektowane przez dzieci,  
które brały udział w naszym corocznym 
konkursie rysunkowym.  
 
Całkowity przychód ze sprzedaży zabawek 
trafi do lokalnych inicjatyw wspierających  
prawo dzieci do zabawy, rozwoju i radości.
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SAGOSKATT powraca  
z sześcioma nowymi pluszakami, 
zaprojektowanymi przez dzieci. 
Całkowity przychód ze sprzedaży 
zabawek trafia do lokalnych 
inicjatyw wspierających prawo 
dzieci do zabawy, rozwoju i radości.
W zeszłym roku, w konkursie rysunkowym SAGOSKATT 
dla dzieci w wieku 0-12 lat, otrzymaliśmy ponad 71 000 
wyjątkowych rysunków z całego świata. Sześć z nich – Lama, 
Cukierek, Niedźwiedź, Człowiek-Globus, Auto-Bakłażan  
i Myszka-Biedronka, , zamieniło się w rozkoszne pluszaki, 
które planujemy sprzedawać na całym świecie.

„Mój pluszak to miś, który w ciągu dnia jeździ na psie.  
Dobry misiu, już wkrótce ktoś Cię pokocha! Traktuj go 
dobrze i czasami oglądaj razem z nim filmy” – mówi  
6-letnia Sofia, opisując niedźwiedzia brunatnego,  
jednego ze zwycięzców.

Całkowity przychód ze sprzedaży zabawek trafi  
do lokalnych inicjatyw wspierających prawo dzieci  
do zabawy, rozwoju i radości.

„Wiemy, jak ważna jest zabawa dla rozwoju dziecka.  
Dla IKEA zabawa to poważna sprawa, dlatego kluczowym 
jest dla nas, aby zrobić dla niej miejsce w naszym życiu  
oraz wspierać dzieci, których podstawowe prawa nie są  
respektowane” – mówi Nina Hughes, kierownik ds. 
asortymentu i projektowania produktów dla dzieci w IKEA. 



„ Mój przerażający 
halloweenowy samochód  
lubi leżeć pod łóżkiem  
i odstraszać intruzów.  
Ty również możesz się 
świetnie bawić, widząc,  
jak wrogowie uciekają  
przed moim samochodem.”

    Ayaan, 8 lat
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Kolekcja SAGOSKATT

Christel, 6 lat Ayaan, 8 lat Cleménce, 8 lat Sofia, 6 latYo-Pong, 12 latMaria, 9 lat

„Uwielbiam cukierki,  
a moja pluszowa  
zabawka również je ich 
mnóstwo. Ma szczęście, 
bo może podróżować  
po świecie i uszczęśliwiać  
inne dzieci. Proszę, 
przytulaj ją często.”

„Narysowałam lamę, 
zwierzę, które lubię.  
Powiedziałam lamie, 
żeby zawsze była  
z Tobą i dotrzymała  
Ci towarzystwa.  
Okaż Lamie dużo  
miłości, ponieważ  
jest ona wyjątkowa.”

„Mój przerażający  
halloweenowy samochód 
lubi leżeć pod łóżkiem  
i odstraszać intruzów.  
Ty również możesz się  
świetnie bawić, widząc, 
jak wrogowie uciekają 
przed moim  
samochodem.”

„Mój pluszak to miś, 
który w ciągu dnia jeździ 
na psie. Dobry misiu,  
już wkrótce ktoś Cię 
pokocha! Traktuj go  
dobrze i czasami oglądaj 
razem z nim filmy.”

„Jest to piękna planeta, 
na której żyjemy. Marzę, 
aby pewnego dnia móc 
objechać na rolkach 
każdy zakątek Ziemi.  
Jest tylko jedna planeta, 
więc musimy dobrze  
o nią dbać.”

„Moja pluszowa zabawka  
wygląda jak mysz  
przebrana za biedronkę. 
Przygotowuje się  
na imprezę i zmienia  
kostiumy. Często się  
z nią baw i dobrze ją  
traktuj.”
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PE785519
SAGOSKATT pluszak 
Lama  
19,99 704.916.22

PE785520
SAGOSKATT pluszak 
Myszka-biedronka 
19,99 804.916.26

PE785525
SAGOSKATT pluszak 
Człowiek-globus 
19,99 504.916.42

PE785521
SAGOSKATT pluszak 
Auto-bakłażan  
19,99 004.916.30

PE785522
SAGOSKATT pluszak 
Cukierek  
19,99 204.916.34

PE785523
SAGOSKATT pluszak 
Niedźwiedź 
19,99 304.916.38

Kolekcja SAGOSKATT

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



Dziękujemy!
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W przypadku dodatkowych pytań o produkty  
lub zapotrzebowania na zdjęcia prosimy o kontakt:

Małgorzata Jezierska  
Commercial PR & Communication Business Partner 

malgorzata.jezierska@ingka.ikea.com


