
Ikea va oferi mobilã în chirie

l Totodatã, compania rãscumpãrã mobilier pentru reciclare

Gigantul scandinav Ikea, furnizor

de mobilã, are în vedere lansarea

unui sistem de închiriere a mobilei ºi

unul de rãscumpãrare a produselor

sale de la clienþi, considerând cã

astfel va contribui la reducerea

deºeurilor generate de ambalajele

aferente noilor achiziþii.

Directorul executiv al IKEA, Jesper

Brodin, a declarat anul acesta, la Fo-

rumul Economic Mondial din Elve-

þia: "Consumatorii nu trebuie sã de-

þinã mobila în proprietate, ci sã o re-

cicleze. La Londra, de exemplu, exis-

tã o mulþime de oameni care se

mutã frecvent ºi nu sunt interesaþi

sã îºi construiascã o casã, deci închi-

rierea de mobilã este mai interesan-

tã. Dacã ultimele decenii au fost ca-

racterizate de un consum în masã,

acum ajungem la o circularitate în

masã".

Ikea a lansat în Japonia, pentru tes-

te, un program de rãscumpãrare,

unde cei care au achiziþionat mobilã

de la Ikea o pot revinde companiei

pentru a fi reciclatã. Ikea nu doar re-

cicleazã, ci poate reutiliza unele

componente ale mobil ierului

rãscumpãrat.

Pe de altã parte, în Finlanda, Ikea

oferã obiecte de mobilier returnate

de clienþi organizaþiilor caritabile.

Cei care returneazã mobila primesc

de la companie, în schimb, un card

cadou.

Amintim cã, anul acesta, fondato-

rul Ikea, omul de afaceri Ingvar Kam-

prad, a decedat la vârsta de 91 de

ani. Kamprad a fondat Ikea în 1943,

pe când avea doar 17 ani, dar a cu-

noscut succesul abia în 1956, când

compania a iniþiat vânzarea de mo-

bilã neasamblatã.

Ideea i-a venit lui Kamprad pe când

privea un angajat în timp ce demon-

ta picioarele unei mese pentru a

încãpea în maºina unui client ºi ºi-a

dat seama cã economisirea spaþiului

înseamnã economisirea banilor.

Ikea are acum 190.000 de angajaþi

în întreaga lume ºi genereazã o cifrã

anualã de afaceri de 38 de miliarde

de euro.
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