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Cały obrót ze sprzedaży pluszaków
z serii SAGOSKATT przeznaczamy
na cele charytatywne
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Prawo do zabawy
nie jest jedynie
dziecięcą fantazją
Już trzeci rok z rzędu IKEA zorganizowała konkurs rysunkowy
i zaprosiła dzieci z całego świata do narysowania pluszaka
swoich marzeń. Dziesięć najbardziej wyjątkowych prac miało
następnie zostać przekształconych w prawdziwe pluszaki,
które weszłyby w skład limitowanej kolekcji SAGOSKATT.
Rezultat przerósł nasze oczekiwania. Otrzymaliśmy ponad
70 000 prac i jest dla nas oczywiste, że światu nie grozi
brak przyszłych artystów i projektantów.
Koniec końców nasze jury wybrało dziesięcioro zwycięzców,
których prace przedstawiały pozbawionego pazurów hipciogatora, jamnika z rogami i tęczowymi skrzydłami, szczęśliwą
tęczową chmurkę, lwa o imieniu „Tygrys” i sześć innych
niezwykle kreatywnych propozycji.
„Te dziesięć zwycięskich rysunków to uroczy zestaw fantastycznych, wymyślnych zwierzaków. To wspaniałe połączenie
kolorów, kształtów i ekspresji, które rozbudzają moją własną
wyobraźnię. Bycie częścią tego projektu jest niczym przyjęcie
zaproszenia do ekscytującego i twórczego świata tych dzieci.
To naprawdę inspirujące doświadczenie, sprawiające niesamowitą radość”, mówi Bodil Fritjofsson, specjalistka ds. rozwoju
produktów IKEA dla Dzieci.

Tegoroczni zwycięzcy pochodzą z:
• Niemiec
• Austrii
• Rosji
• Japonii
• Australii
• Korei Południowej
• Polski
• Stanów Zjednoczonych

• Bułgarii
•	Zjednoczonych
Emiratów
Arabskich
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cały obrót ze sprzedaży
pluszaków przeznaczamy na cele charytatywne
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 obrót* ze sprzedaży kolekcji SAGOSKATT na całym świecie na wspieranie prawa dzieci
do zabawy i rozwoju w najbardziej zagrożonych i znajdujących się w najgorszym położeniu
społecznościach na świecie. To wyjątkowa inicjatywa, w której dzieci pomagają innym dzieciom.
* Łączna wartość sprzedaży bez VAT
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Cały dochód ze sprzedaży tegorocznej
kolekcji SAGOSKATT w Polsce chcemy
przeznaczyć na wsparcie rozwoju dzieci lokalnie
– dla organizacji działających na terenie kraju.
Szczegóły już wkrótce.
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Pracownicy IKEA w Jordanii
– program IWitness
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Celem IKEA Foundation jest realizacja strategicznych, efektywnych
i długoterminowych programów pomocy dzieciom oraz rodzinom.
Osobami, które w pierwszej kolejności mogą sprawdzić, jakie są
realne efekty tych działań, są pracownicy IKEA. Od 2012 roku już
ponad 500 pracowników wzięło udział w programie IWitness,
relacjonując ponad 80 wypraw do krajów i obszarów,
gdzie wydawane są środki od IKEA Foundation.
Na początku października br., w ramach programu IWitness,
sześcioro pracowników IKEA z Polski odwiedziło Jordanię.
W tym kraju, według danych z sierpnia tego roku żyje ponad
730 tys. zarejestrowanych uchodźców, w tym wiele rodzin z dziećmi.
Polscy pracownicy IKEA mieli możliwość spotkań z organizacją
partnerską War Child (www.warchild.org), która działa w tym regionie.
Odwiedzili dwa największe obozy UNHCR dla uchodźców w kraju
(Za’atari i Azraq) oraz Lokalne Centra Społeczne w miejscowościach
Amman i Zarqa. Poznali wiele rodzin, które są beneficjentami
programu realizowanego przez War Child „Time to be a Child”
(„Czas na bycie dzieckiem”). Do czerwca 2019 roku program
obejmie wsparciem 18 tys. dotkniętych konfliktem dzieci w Jordanii
i Libanie – zarówno z rodzin syryjskich uchodźców, jak i dzieci
ze społeczności przyjmujących uchodźców. Działania podejmowane
przez War Child dotyczą przede wszystkim ochrony najmłodszych
przed nadużyciami i przemocą, edukacji oraz wsparcia psychofizycznego.
Więcej o polskiej wyprawie do Jordanii można przeczytać na blogu
IWitness: https://blog.ikeafoundation.org/tag/poland/, wybierając
blogi ambasadorów z Polski.
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Zabawa to Poważna Sprawa –
wspieramy prawo wszystkich
dzieci do zabawy
Zabawa jest niezbędna dla prawidłowego
rozwoju każdego dziecka i jego dobrego
samopoczucia. Niestety, w dzisiejszym świecie
istnieje zbyt wiele miejsc, w których dzieci
nie mogą być dziećmi. Dlatego kampania
społeczna IKEA Zabawa to Poważna Sprawa
koncentruje się całkowicie na prawie każdego
dziecka do zabawy, uczenia się i rozwoju.
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Wspólnie z nami doceń moc zabawy! Odwiedź
nas między 5.11 a 23.12 i dołącz do zabawy!
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Na następnej stronie dowiesz
się,
co mieli do powiedzenia
nasi młodzi projektanci.
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Do zobaczenia,
kolekcja SAGOSKAT T
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Przemyślenia młodych projektantów
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„Widziałem lisa w książce
obrazkowej i chciałem
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Podoba mi się pomarańczowy
kolor mojego pluszaka,
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długie uszy”.

Caroline, 8
czone
Stany Zjedno
to postać,
a
rk
„Tęczowa chmu
w różowym
a
zk
es
mi
a
ór
kt
odwiedzać
niebie. Uwielbia
ych jest
ór
kt
w
,
miejsca
a
k takich jak on
więcej chmure
rawiać radość
sp
że
mo
zie
i gd
wielu osobom”.

PIES

Mira, 10 lat,
Bułgaria
„Mój pluszak
to szczęśliwy
jamnik z rogie
m i tęczowym
i
skrzydłami. Uw
ielbiam psy
– mam nawe
t pieska rasy
chihuahua, ale
najbardziej
lubię jamniki.
Zwłaszcza,
że ten potrafi
latać”.

PH147561

PH147564

PH147560

PH147567

PH147561

LE

© Inter IKEA Systems B.V. 2017

SOWA

onia
Honami, 8 lat, Jap
domu
„Chciałabym mieć w
niemożliwe.
własną sowę, ale to
Dlatego po prostu ją
mogę
nar ysowałam. Teraz
u,
dom
w
ę
sow
tę
mieć
ytulać.
bawić się z nią i ją prz
Bardzo to lubię”.

PTASZEK

PA JĄK

Hubert, 9 la
t, Polska
„Nar ysowałem
szczęśliwego
i poczciwego
pająka z ośm
ioma
długimi noga
mi, ponieważ
zawsze chcia
łem mieć
właśnie takie
go pluszaka”
.

Clara, 7 lat, Austria
„Uwielbiam zimorodki,
mam nawet książkę
z zimorodkiem na okładce.
Kiedy rysowałam mojego
pluszaka, wyobrażałam
sobie, że siedzi na drzewie
i wypatruje ryb”.

W
S h an e , 7
lat, Zjed
noczone
Emiraty
Arabskie
„Kiedy ry
sowałem
mojego pl
uszaka, m
yślałem
o Tchórzliw
ym Lwie z
Czarnoksiężnika
z krainy O
z. Mimo
że jest lw
em, nazw
ałem go
Tygr ysem
, ponieważ
kiedy
wymyślałe
m tę nazw
ę trochę
się spiesz
yłem”.

R
HIPCIOGATO

Niemcy
Sonja, 10 lat,
o
sować zieloneg
„Chciałam nary
glądałby
wy
nie
y
ór
kt
,
zwier zaka
znie.
zbyt niebezpiec
szak
Dlatego mój plu
ymi zębami
tęp
z
tor
ga
cio
to hip
.
i bez pazurów”

KOLEKC JA SAGOSK AT T / MATER IAŁY PR ASOWE IKEA / L ISTOPAD 2017 / 9

SAGOSKATT 2017 – produkty

PE654059
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sagoskatt pluszak 5,-/szt.
Zaprojektowany przez dzieci, dla dzieci.
Rekomendowany dla dzieci powyżej
12 miesiąca życia. Tkanina: 100% poliester.
Wypełnienie: Włókna poliestrowe.
D14 cm. Wielobarwny 703.728.84.

PE653954

PE653942

PE653951

PE653957

PE653962

SAGOSKATT pluszak, potwór 15,99
Pluszak został zaprojektowany przez
ośmioletnią Su-ah. Rekomendowany
dla dzieci powyżej 12 miesiąca życia.
Tkanina: 100% poliester. Wypełnienie:
Włókna poliestrowe. D30 cm. 903.730.76

SAGOSKATT pluszak, ptaszek 15,99
Pluszak został zaprojektowany przez
siedmioletnią Clarę. Rekomendowany
dla dzieci powyżej 12 miesiąca życia.
Tkanina: 100 % poliester. Wypełnienie:
Włókna poliestrowe. D23 cm. Niebieski
503.730.78

SAGOSKATT pluszak, lew 15,99
Pluszak został zaprojektowany przez
siedmioletniego Shane’a. Rekomendowany
dla dzieci powyżej 12 miesiąca życia.
Tkanina: 100 % poliester. Wypełnienie:
Włókna poliestrowe. D30 cm. 003.730.85

SAGOSKATT pluszak, sowa 15,99
Pluszak został zaprojektowany przez
ośmioletnią Honami. Rekomendowany
dla dzieci powyżej 12 miesiąca życia.
Tkanina: 100 % poliester. Wypełnienie:
Włókna poliestrowe. D24 cm. 103.730.80

SAGOSKATT pluszak, tukan 15,99
Pluszak został zaprojektowany przez
ośmioletnią Sofię. Rekomendowany
dla dzieci powyżej 12 miesiąca życia.
Tkanina: 100 % poliester. Wypełnienie:
Włókna poliestrowe. D27 cm. Czarny
703.730.82

PE654064

PE653948

PE653960

PE653938

PE653945

SAGOSKATT pluszak, tęczowa chmurka
25,99 Pluszak został zaprojektowany przez
ośmioletnią Caroline. Rekomendowany
dla dzieci powyżej 12 miesiąca życia.
Tkanina: 100 % poliester. Wypełnienie:
Włókna poliestrowe. D49 cm. 303.730.79

SAGOSKATT pluszak, lis 15,99
Pluszak został zaprojektowany przez
sześcioletniego Josepha. Rekomendowany
dla dzieci powyżej 12 miesiąca życia.
Tkanina: 100 % poliester. Wypełnienie:
Włókna poliestrowe. D24 cm. 303.730.84

SAGOSKATT pluszak, pająk 9,99
Pluszak został zaprojektowany przez
dziewięcioletniego Huberta. Rekomendowany
dla dzieci powyżej 12 miesiąca życia.
Tkanina: 100 % poliester. Wypełnienie:
Włókna poliestrowe. D17 cm. 103.730.75

SAGOSKATT pluszak, pies 15,99
Pluszak został zaprojektowany przez
dziesięcioletnią Mirę. Rekomendowany
dla dzieci powyżej 12 miesiąca życia.
Tkanina: 100 % poliester. Wypełnienie:
Włókna poliestrowe. D35 cm. 703.730.77

SAGOSKATT pluszak, hipciogator 15,99
Pluszak został zaprojektowany przez
dziesięcioletnią Sonję. Rekomendowany
dla dzieci powyżej 12 miesiąca życia.
Tkanina: 100 % poliester. Wypełnienie:
Włókna poliestrowe. D27 cm. 903.730.81

KOLEKC JA SAGOSK AT T / MATER IAŁY PR ASOWE IKEA / L ISTOPAD 2017 / 10

Zdjęcia
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Pluszaki (wykadrowane)
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Pluszaki + rysunki projektów (wykadrowane)

PH147557

PH147556

PH147635

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

KONTAKT
Małgorzata Jezierska, PR Specialist
malgorzata.jezierska@ikea.com

