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TIEDOTE  
IKEA-konsernin myynnin kehitys toimintavuonna 
2014: myynti ja kuluttajien rahankäyttö jatkoivat 
kasvuaan 
 
 

Toimintavuonna 2014* IKEA-konsernin kokonaismyynti oli 28,7 miljardia euroa. 
Valuuttavaikutukset huomioiden kokonaismyynnin kasvu oli 5,9 prosenttia 
edellisvuoteen verrattuna, kun taas vertailukelpoinen tavaratalojen myynti kasvoi 3,6 
prosenttia. Euroiksi muunnettuna vertailukelpoinen myynti kasvoi 3,0 prosenttia. 

”IKEA-konsernin kasvu jatkuu, ja olen tyytyväinen siihen, että kasvua tapahtuu kaikissa 
myyntikanavissamme: niin nykyisissä ja uusissa tavarataloissamme kuin nettikauppapuolella. 
Myynnin kehitys osoittaa, että ihmiset ympäri maailmaa arvostavat konseptiamme, jonka 
perustana ovat hyvin suunnitellut ja edulliset kodinsisustustuotteet”, toteaa IKEA-konsernin 
toimitusjohtaja Peter Agnefjäll.  
 
Nopeinta kasvu oli Kiinassa, ja myös Pohjois-Amerikassa kulunut toimintavuosi oli hyvä. 
Haastavasta taloustilanteesta huolimatta myös myynti Euroopassa oli edellisvuotta parempi. 
”Näemme edelleen myönteisiä merkkejä kuluttajien rahankäytössä, ja on hienoa voida kertoa 
kasvumme jatkuneen lähes kaikilla markkina-alueilla, varsinkin Etelä-Euroopassa, jossa tilanne 
on ollut pitkään haasteellinen”, Agnefjäll jatkaa. 
 
IKEA-nettikaupan myynnin vahvasta kasvusta huolimatta myös IKEA-tavaratalokävijöiden määrä 
kasvoi edellisvuoteen verrattuna. ”Meillä on selkeä monikanavastrategia. Pyrimme olemaan yhä 
useampien ulottuvilla. Tämä tapahtuu nykyisiä tavarataloja kehittämällä, uusia tavarataloja 
avaamalla, nettiostamisen mahdollisuuksia laajentamalla sekä tarjoamalla aktiivisesti poiminta- 
ja kuljetuspalveluja asiakkaillemme”, Peter Agnefjäll luettelee.  
 
Kestävä kehitys on kiinteä osa IKEA-konsernin kasvustrategiaa. ”Tavoitteemme on tehdä 
kestävän kehityksen edistämisestä kuluttajille edullista ja houkuttelevaa, ja olemme hyvässä 
vauhdissa. Ohjaamme hintainvestointeja energiaa säästäviin tuotteisiin, kuten led-valaistukseen, 
jolloin voimme tarjota yhä useammalle mahdollisuuden sähkölaskun pienentämiseen ja 
kestävämpään elämäntyyliin.” 
 
”IKEA-konsernin tulevaisuus on täynnä mahdollisuuksia jatkuvaan kasvuun. Olemme edelleen 
monilla markkina-alueilla pieni toimija, ja meillä on takanamme vahva liiketoimintamalli sekä 
paljon lahjakkaita, työhönsä intohimoisesti suhtautuvia ihmisiä”, Agnefjäll summaa. 
 
Täydellinen IKEA-konsernin vuosikatsaus julkaistaan tammikuussa 2015.  
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*IKEA-konsernin toimintavuosi 2014 käsittää ajanjakson 1.9.2013–31.8.2014. 
 
 
Lisätietoja: 
 
IKEA Viestintä puh: +358 40 451 7856  e-mail: pr.finland(at)ikea.com 
 
Kirsi Gotthardt, Country Communication Manager 
Annika Stubbe, Senior Communication Specialist 
 
www.IKEA.fi 
Twitter: @IKEASuomi 
 
IKEA 
IKEA-visio on luoda parempi arki monille ihmisille. Visionsa ja liikeideansa mukaisesti IKEA 
tarjoaa laajan valikoiman hyvin suunniteltuja, nerokkaita kodinsisustustuotteita niin edulliseen 
hintaan, että mahdollisimman monella on varaa niihin. IKEA-konsernilla on tällä hetkellä 315 
tavarataloa 27 maassa. IKEA perustettiin Ruotsissa vuonna 1943. Suomessa on viisi IKEA-
tavarataloa: Espoossa, Vantaalla, Raisiossa, Tampereella ja Kuopiossa. www.IKEA.fi 
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