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Zaprojektowana przez dzieci, aby wspierać ich prawo do zabawy
Dostępna od października 2021
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Nowa kolekcja pluszaków 
zaprojektowana  
przez największych 
projektantów na Ziemi!
Ptak, Kot, Jajko sadzone, Syrenopies i Kanapkowi przyjaciele –  
te oto przytulanki tworzą naszą nową kolekcję pluszowych  
zabawek SAGOSKATT. Wszystkie zostały zaprojektowane przez 
dzieci, które wzięły udział w corocznym konkursie rysunkowym.
Całkowity dochód ze sprzedaży produktów zostanie przekazany  
na lokalne inicjatywy wspierające prawa dzieci do zabawy,  
rozwoju i radosnego spędzania czasu. 
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Pięć zabawek 
wybranych  
z 66 259 zgłoszeń
Nasz coroczny konkurs rysunkowy zachęca 
dzieci na całym świecie do stworzenia pluszaka 
swoich marzeń. Spośród 66 259 pomysłowych 
zgłoszeń z zeszłego roku, wybrano 5, które 
zamieniły się w prawdziwe pluszowe zabawki.
Czasowa kolekcja SAGOSKATT to jedna  
z naszych licznych inicjatyw na rzecz wspierania 
prawa każdego dziecka do zabawy, rozwoju  
i radosnego spędzania czasu, czyli tego, do czego  
zobowiązały się wszystkie kraje podczas 
podpisywania Konwencji Praw Dziecka ONZ.



Kolekcja SAGOSKATT projekty

„Narysowałem prehistorycznego
ptaka dodo, który wygląda 
głupkowato. Ma wystawiony  
język, bo nie jest zbyt mądry.
Podczas odrabiania pracy 
domowej z matematyki, 
powiedziałby swoim głupiutkim 
głosem: – Nie potrafię liczyć.”

Nick, 10 lat

„Kocham koty, a ten jest 
niebieski, czyli w kolorze 
marzeń. Psotny, wesoły 
przyjaciel, który wszystkim 
się interesuje, lubi ludzi 
życzliwych dla zwierząt,  
a kiedy jest śpiący, wtula się 
w swoją zabawkową rybkę.“

Liepa, 8 lat

„Lubię patrzeć, jak moi 
rodzice rozbijają jajka nad 
patelnią tworząc różne 
pyszne kształty! Mój pluszak 
uprawia jogę i piłkę nożną, 
ale teraz czyta książkę  
o kurczakach, żeby zobaczyć, 
skąd biorą się jajka.”

Zosia, 7 lat

„Mój syrenopies mieszka  
w podwodnej jaskini, a jego 
najważniejszym zadaniem  
jest pomaganie ludziom  
i zwierzętom w tarapatach.
Kocham morze i wierzę,  
że takie miłe i zabawne 
stworzenie może tam mieszkać.”

Savva, 9 lat

„Masło orzechowe jest 
miękkie, a Galaretka słodka – 
i są najlepszymi przyjaciółmi. 
Świetnie razem smakują!
Powiedziałam im, żeby  
byli ostrożni i uprzejmi  
oraz zawsze o siebie dbali.”

Audrey, 9 lat
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Kolekcja SAGOSKATT produkty

SAGOSKATT 2021 pluszak,  
ptak 19,99 Pluszak piszczy  
po naciśnięciu na brzuszek. 
Tkanina: 100% poliester. 
Wypełnienie: 100% poliester - 
włókno drążone. Projekt:  
Nick, lat 10 z USA. D31 cm. 
Wielokolorowy 405.181.33

SAGOSKATT 2021 pluszak,  
kot 19,99 Materiał: 100% poliester.
Wypełnienie: 100% poliester, 
włókno drążone. Projekt:  
Liepa, lat 8 z Litwy. D30 cm.
Wielokolorowy 405.181.28

SAGOSKATT 2021 pluszak,  
jajko sadzone 19,99 Po dotknięciu 
białka pluszak wydaje dźwięk 
smażonego jajka. Tkanina:  
100% poliester. Wypełnienie:  
100% poliester - włókno drążone.
Projekt: Zosia, lat 7 z Polski.
D27 cm. Wielokolorowy
005.181.49

SAGOSKATT 2021 pluszak, 
kanapkowi przyjaciele 19,99  
Dwie kromki chleba mogą trzymać 
się za ręce lub zamienić w kanapkę 
za pomocą rzepu. Można się bawić 
nimi również pojedynczo.
Tkanina: 100% poliester.
Wypełnienie: 100% poliester - 
włókno drążone. Projekt: Audrey, 
lat 9 lat z Kanady. D16 cm.
Wielokolorowy 805.181.45 

SAGOSKATT 2021 pluszowa 
zabawka, syrenopies 19,99 
Materiał: 100% poliester.
Wypełnienie: 100% poliester - 
włókno drążone. Projekt:  
Savva, 9 lat z Rosji. D35 cm. 
Wielokolorowy 505.181.37



Kolekcja SAGOSKATT zdjęcia
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Aby uzyskać odpowiedzi na pytania, zdjęcia,  
ruchome treści i dodatkowe informacje, skontaktuj się z:

Małgorzata jezierska  
Commercial PR & Communication Business Partner 

malgorzata.jezierska@ingka.ikea.com

Dziękujemy! 


