Poznajmy się w…
IKEA Po Sąsiedzku!

S

tworzyliśmy w Lublinie szwedzką, domową
przestrzeń, w której każdy może poczuć się dobrze.
Miejsce, w którym jako nowi sąsiedzi chcemy dać się
wam lepiej poznać. To przestrzeń, która pokazuje nasz
skandynawski styl życia. Duńskie hygge, norweskie kose,
fińskie lämpöä i oczywiście szwedzkie mysa. Każde z tych
słów oznacza jedno - celebrowanie i czerpanie szczęścia
z małych, codziennych przyjemności.

Czy jest coś, co łączy wszystkich ludzi,
niezależnie od tego ile mają lat, skąd
pochodzą, gdzie mieszkają i czym się
zajmują?

Tak! To chęć doświadczenia prawdziwego szczęścia.
Dla każdego z nas oznacza ono coś innego.
Ale wszyscy do niego dążymy i chcemy je poczuć.
A zdaje się, że mieszkańcy krajów skandynawskich
znaleźli na to receptę. W końcu od ponad 40 lat
znajdują się w czołówce najszczęśliwszych krajów
na świecie.

Ich przepis to: odrobina hygge, troszkę
kose, szczypta lämpöä, kapka mysa czyli doświadczanie radości z prostych,
codziennych rzeczy.

Dzięki temu jest nam dobrze tu i teraz.
Nie musimy szukać szczęścia gdzieś daleko,
ponieważ mamy je na wyciągnięcie ręki.
Doświadczamy go pijąc poranną kawę czy
rozmawiając z przyjaciółmi przy wspólnym
posiłku.

Chcemy podzielić się z tobą - naszym
nowym sąsiadem - szwedzkim stylem
życia. Dlatego zapraszamy cię do
IKEA Po Sąsiedzku, w której wspólnie
zasmakujemy tego wszystkiego,
co kryje się pod pojęciem mysa.
Tutaj poczujesz się swobodnie,
bezpiecznie i miło. Bez planowania,
bez organizowania, na zupełnym luzie.
Tak jak lubisz, po swojemu. To jest
właśnie IKEA Po Sąsiedzku! Szwedzka
recepta na szczęście w sercu Lublina.

Co w środku?
Wpadliśmy na pomysł, aby nazwy
wszystkich pomieszczeń od razu
podpowiadały ci, w jaki sposób możesz
doświadczyć w nich mysa.
Oto one: Posmakuj przyjemności,
Znajdź bliskość, Bądź ze sobą,
Wyłącz się oraz Zabawialnia.
Wybierz się z nami na krótką wycieczkę
po nich. Ruszamy?

Posmakuj
przyjemności!
Sercem każdego domu jest kuchnia.
Tętniąca życiem i pełna aromatów.
W naszym szwedzkim wydaniu pachnie słodkimi
smakołykami i aromatyczną kawą. Posmakujesz
tu tradycyjnych kanelbullarów (szwedzkich
cynamonowych bułeczek) oraz lemoniady z bzu.

W Szwecji kochamy kawę. Pijemy jej bardzo dużo i nie wyobrażamy
sobie bez niej życia. Przeciętny Szwed czy Szwedka wypija jej aż
11 kilogramów rocznie. Kawa oraz słodkie przekąski to pretekst, aby
zasmakować momentu dnia, który nazywamy fika. To nasza tradycja
– krótka przerwa od obowiązków spędzona ze znajomymi, rodziną
lub tylko ze sobą.

Oprócz kawy i lemoniady napijesz się u nas
aromatycznej herbaty. A wszystko to w przystępnych
cenach. Kawa (bez mleka lub z mlekiem – tak jak lubisz)
kosztuje 5 złotych, espresso lub mała herbata – 4 złote,
a za 3 złote napijesz się lemoniady lub spróbujesz
świeżego kanelbullara.
Jeżeli jednak nie masz ochoty ani na kawę, ani na
herbatę - to nic nie szkodzi! U nas nic nie musisz.
Możesz zwyczajnie przyjść i po prostu pobyć z nami.
Idziemy dalej?

Znajdź bliskość!
Tutaj toczy się życie, tutaj każdy może znaleźć coś dla siebie. Jeżeli masz ochotę spotkać
się z przyjaciółmi i zagrać z nimi w planszówkę lub zwyczajnie porozmawiać z bliskimi
– przyjdź do nas. Na pewno będzie ci tutaj dobrze. Wystrój tego pokoju został zaprojektowany
z dbałością o twoje dobre samopoczucie. Możesz robić to, na co masz ochotę. Bez planowania,
bez organizowania. Tak, jak lubisz i tak, jak ci wygodnie.

Bądź ze sobą!
Dla niektórych czas spędzony z dobrą książką
jest ulubioną częścią dnia. Szwedzi kochają
czytać i my w IKEA Po Sąsiedzku też.
Dlatego czekamy na wszystkich miłośników
literatury w naszym przytulnym kąciku
czytelnika. Możesz tu sięgnąć po szwedzkie
kryminały Camilli Läckberg, Jo Nesbø
i Åsy Larsson. Albo doświadczyć mysa
ze spokojniejszą fabułą np. autorstwa
Marianne’y Fredriksson, Selmy Lagerlöf czy
Harry’ego Martinsona. A może chcesz usiąść
w wygodnym fotelu, w otoczeniu zieleni
i wrócić do dziecięcych lat za sprawą
opowieści Astrid Lindgren?

Zabawialnia
IKEA Po Sąsiedzku jest otwarta dla
wszystkich, również dla najmłodszych.
I to jeszcze jak! Stworzyliśmy dla nich
specjalną przestrzeń – Zabawialnię –
pamiętając, że to, co daje dzieciom
najwięcej radości to wolność i swoboda
w zabawie.

To nie klocki i meble są najważniejsze, tylko dziecięca
wyobraźnia, która potrafi ze zwykłego koca zrobić
najpiękniejszy pałac, a z drewnianej łyżki przepotężny
miecz świetlny. Będziemy zachęcać dzieci, aby puściły
wodze fantazji i tworzyły swoje piękne światy, zachęcając
do tego samego rodziców oraz innych dorosłych.

Wyłącz się!
To miejsce o najbardziej kameralnym
charakterze w IKEA Po Sąsiedzku.
Zdejmij buty, wejdź na gruby, miękki
dywan i rozejrzyj się dookoła.
Tak, tak - to jest wielkie,
dwupoziomowe łóżko, na którym
możesz wygodnie odpocząć.

Zadbaliśmy o wszystko, co jest
potrzebne do tego, by poczuć się
dobrze. Czekają tu na ciebie poduszki,
koce, świece, książki oraz gry. Miękko,
przytulnie, wygodnie, ze skandynawską
muzyką czy filmem. Oglądałeś już
„Nieściszalni” albo „Historie Kuchenne”?
A słuchałeś ostatnich piosenek Björk albo
Of Monsters and Men? Jeszcze nie?
To przyjdź do nas odpocząć.
Z wyciągniętymi nogami, na łóżku
lub na podłodze. Nic cię nie ogranicza
– tu możesz być sobą.

Co będzie się działo?
Chcemy, abyś poznał Szwecję i szwedzki styl
życia. Dlatego, poza wyjątkowym miejscem,
przygotowaliśmy również szereg ciekawych
wydarzeń, które jeszcze bardziej wprowadzą cię
w stan ducha zwany mysa.

Pokażemy Ci, jaka naprawdę jest Szwecja, jakie wartości są
dla nas ważne, jakie mamy zwyczaje i jak żyjemy na co dzień.
Cenimy sobie rodzinę i kultywowanie tradycji, dlatego naszą
inspiracją są także spotkania międzypokoleniowe.

W IKEA Po Sąsiedzku będą odbywały
się pokazy filmowe ze skandynawskimi
klasykami oraz turnieje gier towarzyskich
(w tym planszowych). Na warsztatach
designu i majsterkowania podsuniemy
ci nowe pomysły na dekoracje, także te
pochodzące z „recyklingu” rzeczy, zwanego
też „upcyklingiem”.

Życie i doświadczenia seniorów to ogromna wartość, którą
chcemy utrwalić tworząc blog o Lublinie z perspektywy różnych
pokoleń. Nie zapominamy jednak o najmłodszych.
Ich nieograniczona wyobraźnia pozwala na robienie wyjątkowych
rzeczy – chcemy przekazać to dorosłym. A może warsztaty
kulinarne? To też znajdziesz wkrótce w IKEA Po Sąsiedzku.

Więcej o nas
Równie ciepło, jak do IKEA Po Sąsiedzku, zapraszamy na nasz
fanpage Facebook.com/IKEAPoSasiedzku, na naszą stronę
IKEA.pl/lublin/posasiedzku oraz profil na Instagramie
instagram.com/ikeaposasiedzku.
Znajdziesz tam wszystkie informacje o IKEA Po Sąsiedzku
oraz o organizowanych u nas wydarzeniach.

Gdzie i kiedy?
IKEA Po Sąsiedzku jest otwarta w Lublinie
przy ulicy Krakowskie Przedmieście 55
(parter). Czekamy na was 7 dni w tygodniu.
Od poniedziałku do soboty pomiędzy godziną
10:00 a 21:00, a w niedzielę od 10:00 do 20:00.
Dokładnie takie same będą też godziny pracy
nowego sklepu IKEA Lublin.
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