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medium źródło tytuł temat data AVE [zł] częstotliwość kontekst

Prasa 2017-10-23 tygodnik

Prasa Nowe miejsce w mieście 2017-10-23 dziennik

Prasa 2017-10-23 dziennik

Prasa Projekt otrzymał od Ikea 100 tys. zł 2017-10-20 dziennik

Prasa Zapowiedź wydarzeń kulturalnych 2017-10-20 nieregularna

Prasa Otwarcie Ikea Lublin 2017-09-08 dziennik

Prasa 2017-05-02 tygodnik

Prasa Kurier Lubelski 2017-04-28 428 dziennik

Prasa 2017-04-27 dziennik

Prasa 2017-04-27 862 dziennik

Prasa Akcja sklepu IKEA. 2017-04-18 tygodnik

Prasa 2017-04-18 tygodnik

Prasa 2017-04-03 tygodnik

Prasa 2017-04-03 tygodnik

Prasa 2017-03-30 dziennik

Nowy Tydzień w 
Lublinie Wspólna już czeka na mieszkańców Lublina Inicjatywa sieci IKEA - Projekt w 

Sąsiedztwie 4 794 (...) IKEA w Lublinie działa już od prawie dwóch miesięcy. (...) ________ Celem stworzonego rok temu projektu było wybranie wyjątkowego prezentu, który IKEA w Lublinie przekaże mieszkańcom miasta - takiego, który posłuży wszystkim lublinianom oraz odpowie na ich potrzeby i marzenia. (...) Dlatego w "Projekcie w Sąsiedztwie" IKEA oddała głos samym zainteresowanym - osobom, które najlepiej znają miasto i jego potrzeby. (...) To mieszkańcy Lublina stworzyli Radę Sąsiedzką, zgłaszali projekty i w głosowaniu wybrali swój prezent powitalny od IKEA. - Do Lublina wprowadzaliśmy się przez cały ostatni rok. (...) W tym czasie budowaliśmy sklep IKEA, ale poznawaliśmy też miasto i jego mieszkańców. (...) Uroczyste otwarcie "Wspólnej" z udziałem między innymi Moniki Kosińskej, dyrektor sklepu IKEA w Lublinie, odbyło się w piątek przed południem - mówi Monika Kosińska, dyrektor sklepu IKEA w Lublinie. - Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w "Projekt w Sąsiedztwie" i pomogli w wyborze prezentu powitalnego od IKEA. (...)

Dziennik Wschodni 
Lubelski Kowalska 1. Prezent dla sąsiadów 1 649 (...) Informacje o planowanych wydarzeniach i konkursach na facebookowym fanpage--u Kooperatywy Lubelskiej. - Chcieliśmy dowiedzieć się jak spędzają wolny czas, jakie mają marzenia i potrzeby- mówi Monika Kosińska, dyrektor lubelskiego sklepu Ikea. (...)

Gazeta Wyborcza 
Lublin Ekoprodukty nie muszą być drogie Otwarcie nowego miejsca 

Kooperatywy Lubelskiej 6 399 (...) Wnętrze "Wspólnej" zostało urządzone według pomysłu projektantek Karoliny Siwickiej i Agnieszki Woźniak z Ikei. - Współpraca z nimi, jak i innymi osobami reprezentującymi szwedzką sieć przebiegała doskonale - mówi Sylwia Janasz z Kooperatywy Lubelskiej. - Cały projekt był z nami konsultowany, absolutnie nic nie zostało nam narzucone. (...) Na remont lokalu w kamienicy Kooperatywa otrzymała 100 tyś. zł od Ikei w ramach wygranej w konkursie "Projekt w sąsiedztwie" i 25 tyś. zł z miejskiego programu Inicjatywa Lokalna. (...)

Gazeta Wyborcza 
Lublin "Wspólna" - nowe miejsce spotkań 2 252 (...) Ten projekt otrzymał od IKEA 100 tyś. zł. (...) W sobotę przedstawiciele stowarzyszenia zaprezentują zmiany, jakie dokonały się w tej przestrzeni dzięki wsparciu IKEA. (...) Ideą akcji IKEA było zbliżenie się do nowych sąsiadów - mieszkańców miasta przy okazji otwarcia 10. sklepu w Polsce. (...)

Kurier Lubelski Lublin 
Piątek  Wieczorem W weekend nie siedź w domu 6 431 (...) Od soboty przy ulicy Kowalskiej 1 zostanie otworzona "Wspólna Przestrzeń", czyli inicjatywa społeczna ijednocześnie pomysł sklepu IKEA wyłoniony z konkursu "Projekt w Sąsiedztwie".-Przez ostatni rok poznawaliśmy lublinian i ich potrzeby. (...) Zobaczyliśmy o czym marzą, l to właśnie mieszkańcy miasta wybrali swój prezent powitalny od IKEA, "Wspólną Przestrzeń" - zachęcają organizatorzy. (...)

Gazeta Wyborcza 
Lublin Lublin pokochał IKEA. Jak to się stało? 19 908 (...) Lublin pokochał IKEA. (...) Koleżanka w pracy pyta, czy wybieram się na otwarcie sklepu IKEA. (...) W lokalnych mediach IKEA. (...) Na FB relacja z IKEA (tłumy. (...) Mam już kartę IKEA Family i paru nowych znajomych (też rodziców) tylko dzięki IKEA. (...) I jak to się stało, że nim się spostrzegliśmy, prawie cały Lublin pokochał IKEA. (...) Poza pracą bywam raczej cynicznym zgredem, ale akcja piarowo-marketingowa, którą IKEA wraz z Agencją Warszawa i Cumulus PR przeprowadziły w Lublinie, była tak dobra, sympatyczna i jakościowo różna od przeciętności, że nawet ja nie potrafiłem j ej nie polubić. (...) IKEA to globalna marka o świetnej rozpoznawalności. (...) Przecież dla Lublina, największego miasta na wschód od Wisły, posiadanie sklepu IKEA to potwierdzenie statusu. (...) IKEA Retail w Polsce, za słowa: "Od początku wiedzieliśmy, że bycie głośniejszym nie jest rozwiązaniem dla nas, dlatego szukaliśmy nowych form zainteresowania odbiorców. (...) Trzeba było czegoś specjalnego, by wejście IKEA do Lublina kojarzyło się nam tutaj dobrze. (...) I dopiero kiedy się to wszystko napisze, prostota pomysłu na strategię komunikacyjną IKEA Lublin ukazuje się w całej swojej genialności. (...) IKEA wraz z partnerami wykorzystali w Lublinie całą paletę środków marketingowych i PR-owych. (...) Akcja "Projekt w sąsiedztwie" (zwycięski projekt otrzymał od IKEA 100 000 złotych na realizację) była trochę jak ciasto od nowych sąsiadów. (...) W międzyczasie powstał lokal "Ikea Po Sąsiedzku", o którym więcej napiszę poniżej, a którego otwarcie było jak zaproszenie od sąsiadów na kawę. (...) Nie otwarcie sklepu IKEA. (...) IKEA to potwierdzenie statusu. (...) Nie zrozumie sukcesu IKEA w Lublinie ten, kto nie słyszał o IKEA Po Sąsiedzku. (...) IKEA i jej partnerom udało się stworzyć w samym centrum miasta miejsce ciepłe i przytulne. (...) Drobne przekąski 1 kawa są tanie, a gdy założymy kartę IKEA Family, stają się jeszcze tańsze. (...) Wspaniale jest to, co IKEA Po Sąsiedzku zrobiła dla rodziców. (...) W bawialni IKEA miałem szansę spotkać i poznać (sic!) ludzi takich jak moja rodzina: ojców, którzy chcieliby posiedzieć chwilę z dzieckiem, i matki, którym należy się wygodny fotel na wypicie kawy. (...) Ale jako rodzice nigdy nie byliśmy w IKEA Po Sąsiedzku największą grupą: przychodziło i przychodzi tam mnóstwo ludzi posiedzieć, poczytać, popracować, pogadać ze znajomymi, po-leżeć na łóżku pod kocem albo na poduszkach pograć w gry planszowe. (...) Tłumy w sklepie IKEA takie, że gdy tam pojechałem na "wizję lokalną", stwierdziliśmy z żoną, że z zakupami poczekamy, aż inni się nacieszą. (...) Media czując, że dla lublinian IKEA jest ważna, towarzyszą jej nawet po otwarciu. (...) Dzięki, IKEA. (...)

Nowy Tydzień w 
Lublinie Wspólna Przestrzeń zwycięzcą Projektu w Sąsiedztwie 

Internauci zadecydowali jaki projekt 
zostanie zrealizowany za 100 tysięcy 
złotych od powstającego w Lublinie 
sklepu IKEA.

4 164 (...) Internauci zadecydowali jaki projekt zostanie zrealizowany za 100 tysięcy złotych od powstającego w Lublinie sklepu IKEA. (...) Spółdzielczości Pracy sklepu IKEA. (...) IKEA Lublin przeznaczy na dofinansowanie realizacji zwycięskiego projektu 100 tysięcy złotych. (...) Teraz czeka nas dużo intensywnej pracy razem z Kooperatywą Lubelską, ale za to bardzo przyjemnej - mówi Agata Czachórska, specjalista ds. komunikacji korporacyjnej IKEA Retail w Polsce. - Dziękujemy również wszystkim uczestnikom Rady Sąsiedzkiej, którzy aktywnie pomagali nam w poznawaniu Lublina oraz potrzeb mieszkańców; dziękujemy zespołom projektowym, które bardzo się zaangażowały oraz wszystkim lublinianom, którzy wzięli udział w głosowaniu - dodaje Agata Czachórska. (...) W najbliższym czasie IKEA Lublin wraz z Kooperatywą Lubelską będą pracować nad realizacją pomysłu, przygotowując lokal przy ulicy Probostwo, aby stworzyć w nim Wspólną Przestrzeń. (...)

Ekologiczna kuchnia wygrała konkurs Ikei 
Wspólna Przestrzeń zwycięzcą 
"Projektu w Sąsiedztwie" 
zorganizowanego przez IKEA Lublin.

(...) Ekologiczna kuchnia wygrała konkurs Ikei. (...) Wspólna Przestrzeń zwycięzcą "Projektu w Sąsiedztwie" zorganizowanego przez IKEA Lublin. (...)

Gazeta Wyborcza 
Lublin Mieszkańcy wybrali "Projekt w sąsiedztwie". Ikea przeznaczy na niego 100 tyś. zł Głosowanie na "Projekt w 

sąsiedztwie". 4 148 (...) Ikea przeznaczy na niego 100 tyś. zł 100 tysięcy złotych na stworzenie pracowni, która będzie połączeniem kuchni ze zdrowymi produktami z pomysłami użytecznymi dla mieszkańców przeznaczy Ikea Lublin. (...) Akcja szwedzkiej sieci to pomysł na to, aby przywitać się z mieszkańcami przy okazji otwarcia 10. sklepu Ikea w Polsce. (...) Zwycięzcy, czyli Kooperatywa Lubelska, otrzymają od Ikei na założenie "Wspólnej Przestrzeni" ok. 100 tyś. zł. o. (...)

Dziennik Wschodni 
Lubelski Będzie "Wolna Przestrzeń" 

Wiemy, kto otrzyma 100 tys. zł na 
realizację swoich pomysłów w 
konkursie "Projekt w sąsiedztwie" 
zorganizowanym przez IKEA.

(...) PROMOCJA Wiemy, kto otrzyma 100 tyś. zł na realizację swoich pomysłów w konkursie "Projekt w sąsiedztwie" zorganizowanym przez IKEA. (...)

Nowy Tydzień w 
Lublinie Powiat 
Świdnicki

Głosowanie jeszcze tylko przez pięć dni 3 547 (...) Który z trzech projektów społecznych otrzyma od firmy IKEA sto tysięcy złotych i zostanie zrealizowany w Lublinie. (...) Jeszcze tylko przez pięć dni, do najbliższej niedzieli, potrwa internetowe głosowanie na jeden z trzech pomysłów, który zostanie zrealizowany w Lublinie w ramach akcji IKEA "Projekt w sąsiedztwie. (...) Zwycięzcę poznamy 26 kwietnia. "Projekt w sąsiedztwie" jest jednym z elementów budowania przez sklep IKEA Lublin, który już za kilka miesięcy otworzy się przy Al. (...) Pierwszym, rozpoczętym jeszcze w ubiegłym roku, było stworzenie Rady Sąsiedzkiej - grupy ponad dwudziestu zaangażowanych i aktywnych mieszkańców miasta, którzy służyli swoją wiedzą, doświadczeniem i doradzali IKEA. (...) Drugim etapem była seria spotkań roboczych, w trakcie których przedstawiciele IKEA, Instytutu na Rzecz Ekorozwoju - partnera akcji - oraz Rady Sąsiedzkiej dyskutowali nad potrzebami lublinian. (...) Od trzech tygodni w internecie na stronie IKEA.pl/dlaLublina trwa głosowanie. (...) Gorąco zachęcam do odwiedzenia strony IKEA.pl/dlaLublina, zapoznania się z finałowymi projektami oraz oddania swojego głosu - mówi Monika Kosińska, dyrektor sklepu IKEA Lublin. (...) Ogłoszenie zwycięskiego projektu, na którego realizację IKEA przeznaczy 100 tysięcy złotych, nastąpi 26 kwietnia. (...) Głosowanie odbywa się na stronie www.IKEA.pl/dlalublina. (...)

Nowy Tydzień w 
Lublinie Głosowanie jeszcze tylko przez pięć dni 

Który z trzech projektów społecznych 
otrzyma od firmy IKEA sto tysięcy 
złotych i zostanie zrealizowany w 
Lublinie?

4 471 (...) Który z trzech projektów społecznych otrzyma od firmy IKEA sto tysięcy złotych i zostanie zrealizowany w Lublinie. (...) Jeszcze tylko przez pięć dni, do najbliższej niedzieli, potrwa internetowe głosowanie na jeden z trzech pomysłów, który zostanie zrealizowany w Lublinie w ramach akcji IKEA "Projekt w sąsiedztwie. (...) Zwycięzcę poznamy 26 kwietnia. "Projekt w sąsiedztwie" jest jednym z elementów budowania przez sklep IKEA Lublin, który już za kilka miesięcy otworzy się przy AL Spółdzielczości Pracy, dobrosąsiedzkich relacji z mieszkańcami i tworzenia w mieście jeszcze lepszego, życia na co dzień. (...) Pierwszym, rozpoczętym jeszcze w ubiegłym roku, było stworzenie Rady Sąsiedzkiej - grupy ponad dwudziestu zaangażowanych i aktywnych mieszkańców miasta, którzy służyli swoją wiedzą, doświadczeniem i doradzali IKEA. (...) Drugim etapem była seria spotkań roboczych, w trakcie których przedstawiciele IKEA, Instytutu na Rzecz Ekorozwoju - partnera akcji - oraz Rady Sąsiedzkiej dyskutowali nad potrzebami lublinian. (...) Ód trzech tygodni w intemecie na stronie IKEA.pl/dlaLublina trwa głosowanie. (...) Na zdjęciu Krzysztof Kowalik zachęca do oddania głosu na Cyke Lublin - Rower dla Lublina głosu - mówi Monika Kosińska, dyrektor sklepu IKEA Lublin. (...) Ogłoszenie zwycięskiego projektu, na którego realizację IKEA przeznaczy 100 tysięcy złotych, nastąpi 26 kwietnia. (...) Gorąco zachęcam do odwiedzenia strony IKEA.pl/dlaLublina, zapoznania się z finałowymi projektami oraz oddania swojego. (...) Głosowanie odbywa się na stronie www.IKEA.pl/dlalublina l l. (...)

Nowy Tydzień w 
Lublinie Do kogo trafi sto tysięcy od IKEA? Wystartowało głosowanie na projekt 

społeczny dla Lublina 7 217 (...) Do kogo trafi sto tysięcy od IKEA. (...) W ramach akcji IKEA "Projekt w sąsiedztwie" rozpoczęło się intemetowe głosowanie, które ma wyłonić zwycięski projekt społeczny dla Lublina. (...) Najlepszy pomysł zostanie zrealizowany jeszcze w tym roku dzięki wsparciu IKEA Lublin. (...) Ma on ma na celu wybór projektu najlepiej odpowiadającego na potrzeby mieszkańców Lublina, a następnie jego realizację. "Projekt w sąsiedztwie" jest jednym z elementów budowania przez IKEA Lublin dobrosąsiedzkich relacji z mieszkańcami i tworzenia w mieście jeszcze lepszego życia na co dzień. (...) Teraz te trzy pomysły zostają poddane pod głosowaniu otwarte dla wszystkich mieszkańców, które prowadzone jest na stronie IKEA. pl/dlaLublina. - Zapraszamy do głosowania wszystkich lublinian. (...) w sąsiedztwie" - który najlepiej trafia w ich potrzeby i marzenia, a którego realizację będzie wspierać IKEA Lublin - przekonuje Agata Czachórska, specjalista ds. (...) Monika Kosińska (w pierwszym rzędzie), dyrektor sklepu IKEA Lublin, który jeszcze w tym roku zostanie otwarty przy Al. (...) Pierwszym, rozpoczętym jeszcze w ubiegłym roku, było stworzenie Rady Sąsiedzkiej - grupy ponad dwudziestu zaangażowanych i aktywnych mieszkańców miasta, którzy służyli swoją wiedzą oraz doświadczeniem i doradzali IKEA. (...) Drugim etapem była seria spotkań roboczych, w trakcie których przedstawiciele IKEA, Instytutu na Rzecz Ekorozwoju - partnera akcji - oraz Rady Sąsiedzkiej dyskutowali nad potrzebami lublinian. (...) - Kooperatywa Lubelska już na prezentacji projektu przedstawiła to, co chciałaby zrobić, jeśli wygra konkurs. komunikacji korporacyjnej IKEA Retail w Polsce. (...) Na początku miesiąca IKEA przygotuje również specjalne miejsce na Krakowskim Przedmieściu 55, w którym będzie można oddać swój głos bez konieczności posiadania dostępu do internetu. (...) Końcowymi etapami procesu wyboru prezentu będą: ogłoszenie zwycięskiego projektu i jego realizacja, na którą IKEA przeznaczy 100 tysięcy złotych. - Każdy z przedstawionych dzisiaj projektów ma duży potencjał i jest warty realizacji. (...) Gorąco zachęcamy do odwiedzenia strony IKEA.pl/dlaLublina, zapoznania się z finałowymi projektami oraz oddania swojego głosu - mówi Monika Kosińska, dyrektor sklepu IKEA Lublin. (...)

Nowy Tydzień w 
Lublinie Powiat 
Świdnicki

Do kogo trafi sto tysięcy od IKEA? Wystartowało głosowanie na projekt 
społeczny dla Lublina 5 870 (...) Od IKEA. (...) W ramach akcji IKEA "Projekt w sąsiedztwie" rozpoczęło się internetowe głosowanie, które ma wyłonić zwycięski projekt społeczny dla Lublina. (...) Najlepszy pomysł zostanie zrealizowany jeszcze w tym roku dzięki wsparciu IKEA Lublin. (...) Ma on ma na celu wybór projektu najlepiej odpowiadającego na potrzeby mieszkańców Lublina, a następnie jego realizację. "Projekt w sąsiedztwie" jest jednym z elementów budowania przez IKEA Lublin dobrosąsiedzkich relacji z mieszkańcami i tworzenia w mieście jeszcze lepszego życia na co dzień. (...) Teraz te trzy pomysły zostają poddane pod głosowaniu otwarte dla wszystkich mieszkańców, które prowadzone jest na stronie IKEA. pl/dlaLublina. - Zapraszamy do głosowania wszystkich lublinian. (...) w sąsiedztwie" - który najlepiej trafia w ich potrzeby i marzenia, a którego realizację będzie wspierać IKEA Lublin - przekonuje Agata Czachórska, specjalista ds. (...) Monika Kosińska (w pierwszym rzędzie), dyrektor sklepu IKEA Lublin, który jeszcze w tym roku zostanie otwarty przy Al. (...) Pierwszym, rozpoczętym jeszcze w ubiegłym roku, było stworzenie Rady Sąsiedzkiej - grupy ponad dwudziestu zaangażowanych i aktywnych mieszkańców miasta, którzy służyli swoją wiedzą oraz doświadczeniem i doradzali IKEA. (...) Drugim etapem była seria spotkań roboczych, w trakcie których przedstawiciele IKEA, Instytutu na Rzecz Ekorozwoju - partnera akcji - oraz Rady Sąsiedzkiej dyskutowali nad potrzebami lublinian. (...) - Kooperaty wa Lubelska już na prezentacji projektu przedstawiła to, co chciałaby zrobić, jeśli wygra konkurs. komunikacji korporacyjnej IKEA Retail w Polsce. (...) Na początku miesiąca IKEA przygotuje również specjalne miejsce na Krakowskim Przedmieściu 55, w którym będzie można oddać swój głos bez konieczności posiadania dostępu do internetu. (...) Końcowymi etapami procesu wyboru prezentu będą: ogłoszenie zwycięskiego projektu i jego realizacja, na którą IKEA przeznaczy 100 tysięcy złotych. - Każdy z przedstawionych dzisiaj projektów ma duży potencjał i jest warty realizacji. (...) Gorąco zachęcamy do odwiedzenia strony IKEA.pl/dlaLublina, zapoznania się z finałowymi projektami oraz oddania swojego głosu - mówi Monika Kosińska, dyrektor sklepu IKEA Lublin. (...)

Dziennik Wschodni 
Lubelski Głosujemy na projekt dla nas 

Wczoraj rozpoczęło się internetowe 
głosowanie w ramach akcji IKEA 
"Projekt w sąsiedztwie"

6 056 (...) Realizację zwycięskiego projektu sfinansuje IKEA ramach akcji zgłoszono prawie 30 propozycji. (...) Dzięki akcji, wchodząca do Lublina IKEA zamierza budować dobry wizerunek wśród mieszkańców. (...) Chcemy, by to właśnie oni, demokratycznie, zadecydowali o prezencie, który najlepiej trafia w ich potrzeby - przekonuje Agata Czachórska, specjalista ds. komunikacji korporacyjnej IKEA Retail w Polsce. (...) W przyszłym tygodniu IKEA otworzy również specjalne miejsce na Krakowskim Przedmieściu 55 (róg Wieniawskiej), w którym będzie można oddać swój głos bez konieczności posiadania dostępu do internetu. (...) Na realizację zwycięskiego projektu IKEA przeznaczy 100 tyś. zł. (JSZ. (...) Na jeden z finałowych pomysłów można głosować za pośrednictwem strony IKEA.pl/dlaLublina. (...)
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Strona 2

Prasa Kurier Lubelski 2017-03-30 257 dziennik

Prasa 2017-03-29 dziennik

Prasa 2017-03-28 dziennik

Prasa 2017-03-27 tygodnik

Prasa 2017-03-27 tygodnik

Prasa Program "Projekt w Sąsiedztwie" 2017-01-30 tygodnik

Prasa 2017-01-23 dziennik

Prasa 2016-12-05 tygodnik

Prasa 2016-11-30 dziennik

Prasa 2016-11-30 dziennik

Portale źródło: www.ikea.com. 2017-10-26 310
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Głosuj na projekt społeczny dla Lublina Projekt społeczny marki Ikea w 
Lublinie (...) Wczoraj rozpoczęło się inter-netowe głosowanie, które ma wyłonić zwycięski pomysł w ramach akcji IKEA "Projekt w sąsiedztwie. (...) Trzy pomysły zostały poddane pod głosowanie, które prowadzone jest na stronie IKEA.pl/dlaLublina. (PN. (...)

Dziennik Wschodni 
Lubelski Projekt dla nas. IKEA zaprasza na spotkanie IKEA zrealizuje projekt społeczny dla 

mieszkańców Lublina 1 566 (...) IKEA zaprasza na spotkanie m. (...) PROMOCJA IKEA zrealizuje projekt społeczny dla mieszkańców. (...) Na najlepszy firma przeznaczy ok. 100 tyś. zł 1 ramach akcji "Projekt w sąsiedztwie" do IKEA spłynęło dwadzieścia osiem pomysłów na akcje społecz- ne w Lublinie. (...) Zaplanowane na dziś spotkanie to ostatni etap wyboru pomysłu projektu, w którego przeprowadzeniu pomoże IKEA. - Podczas prezentacji, mieszkańcy będą mogli posłuchać autorów trzech finałowych pomysłów, którzy przedstawią swoje projekty i będą starali się przekonać obecnych na sali, dlaczego to akurat ich projekt warto zrealizować. (...) Będzie również szansa rozmowy i zadawania pytań autorom - mówi Agata Czachórska, specjalista ds. komunikacji korporacyj- nej IKEA Retail w Polsce. - Zapraszamy na spotkanie wszystkich lublinian. (...) Dziś na stronie IKEA.pl/ dlalublina rozpocznie się głosowanie internetowe na najlepszy z trzech przedstawionych projektów. (...) Głosowanie potrwa do 23 kwietnia. 5 kwietnia IKEA przygotuje również na rogu Krakowskiego Przedmieścia i Wie-niawskiej miejsce, w którym będzie można oddać swój głos bez korzystania z internetu. (JSZ. (...)

Dziennik Wschodni 
Lubelski IKEA kręci spot i dzieli 100 tysięcy Jeszcze dzisiaj kierowcy i piesi mogą 

się natknąć na utrudnienia w ruchu 2 171 (...) IKEA kręci spot i dzieli 100 tysięcy. (...) Od wczoraj jest tam nagrywany spot promocyjny miejsca IKEA Po Sąsiedzku, które znajduje się przy Krakowskim Przedmieściu 55. (...) Spółdzielczości Pracy centrum handlowym IKEA. (...) W centrum IKEA nagrywa spot promocyjny to "Projekt w sąsiedztwie", w ramach którego IKEA zbierała pomysły na działania społeczne w mieście. (...) Będzie również szansa rozmowy i zadawania pytań autorom - zapowiada Agata Cza-chórska z IKEA Retail w Polsce. (...) Tego dnia na stronie IKEA.pl/dlalublina ruszy głosowanie internetowe na najlepszy z trzech przedstawionych projektów. (...) Ten, który zdobędzie najwięcej głosów, otrzyma wsparcie finansowe od IKEA w wysokości 100 tyś. zł. (PAB. (...)

Nowy Tydzień w 
Lublinie Kto najlepiej trafi w potrzeby i marzenia mieszkańców? 

IKEA zaprasza na spotkanie z 
autorami projektów społecznych dla 
Lublina

2 531 (...) W ramach akcji "Projekt w Sąsiedztwie" do IKEA spłynęło łącznie dwadzieścia osiem pomysłów na działania społeczne w Lublinie. (...) Już za kilka miesięcy w mieście nad Bystrzycą otwarty zostanie sklep IKEA. (...) IKEA zaprasza na spotkanie z autorami projektów społecznych dla Lublina. (...) W ramach akcji "Projekt w Sąsiedztwie" do IKEA spłynęło łącznie dwadzieścia osiem pomysłów na działania społeczne w Lublinie. (...) Przedstawiciele IKEA, Instytutu na rzecz Ekorozwoju oraz Rady Sąsiedzkiej, czyli grupy aktywnych społecznie i uznanych lubelskich aktywistów, wybrali spośród nich trzy najlepsze propozycje. (...) Najbliższe, środowe spotkanie to ostatni etap wyboru pomysłu na prezent dla lublinian, czyli projektu społecznego, w którego przeprowadzeniu pomoże IKEA Lublin. - Podczas prezentacji mieszkańcy Lublina będą mogli posłuchać na żywo autorów trzech finałowych pomysłów, którzy przedstawią swoje projekty i będą starali się przekonać obecnych na sali, dlaczego to akurat ich projekt warto zrealizować. (...) Będzie również szansa rozmowy i zadawania pytań autorom - mówi Agata Czachórska, specjalista ds. komunikacji korporacyjnej IKEA Retail w Polsce. - Zapraszamy na spot- kanie wszystkich lublinian. (...) Chcemy, by to właśnie oni zadecydowali o prezencie - zwycięskim "Projekcie w sąsiedztwie" - który najlepiej trafia w ich potrzeby i marzenia, a którego realizację będzie wspierać IKEA Lublin - dodaje Agata Czachórska. (...) Tego dnia na stronie IKEA.pl/ dlalublina ruszy głosowanie inter-netowe na najlepszy z trzech przedstawionych projektów. (...) W kwietniu IKEA przygotuje również specjalne miejsce w centrum miasta, w którym będzie można oddać swój głos bez konieczności posiadania dostępu do internetu. (...) IKEA Lublin pomoże zrealizować projekt, który zdobędzie największą liczbę głosów mieszkańców - otrzyma on wsparcie finansowe na poziomie 100 tyś. zł. (...)

Nowy Tydzień w 
Lublinie Powiat 
Świdnicki

Kto najlepiej trafi w potrzeby i marzenia mieszkańców? 
IKEA zaprasza na spotkanie z 
autorami projektów społecznych dla 
Lubiina

1 984 (...) W ramach akcji "Projekt w Sąsiedztwie" do IKEA spłynęło łącznie dwadzieścia osiem pomysłów na działania społeczne w Lublinie. (...) Już za kilka miesięcy w mieście nad Bystrzycą otwarty zostanie sklep IKEA. (...) IKEA zaprasza na spotkanie z autorami projektów społecznych dla Lublina. (...) W ramach akcji "Projekt w Sąsiedztwie" do IKEA spłynęło łącznie dwadzieścia osiem pomysłów na działania społeczne w Lublinie. (...) Przedstawiciele IKEA, Instytutu na rzecz Ekorozwoju oraz Rady Sąsiedzkiej, czyli grupy aktywnych społecznie i uznanych lubelskich aktywistów, wybrali spośród nich trzy najlepsze propozycje. (...) Najbliższe, środowe spotkanie to ostatni etap wyboru pomysłu na prezent dla lublinian, czyli projektu społecznego, w którego przeprowadzeniu pomoże IKEA Lublin. - Podczas prezentacji mieszkańcy Lublina będą mogli posłuchać na żywo autorów trzech finałowych pomysłów, którzy przedstawią swoje projekty i będą starali się przekonać obecnych na sali, dlaczego to akurat ich projekt warto zrealizować. (...) Będzie również szansa rozmowy i zadawania pytań autorom - mówi Agata Czachórska, specjalista ds. komunikacji korporacyjnej IKEA Retail w Polsce. - Zapraszamy na spot- kanie wszystkich lublinian. (...) Chcemy, by to właśnie oni zadecydowali o prezencie - zwycięskim "Projekcie w sąsiedztwie" - który najlepiej trafia w ich potrzeby i marzenia, a którego realizację będzie wspierać IKEA Lublin - dodaje Agata Czachórska. (...) Tego dnia na stronie IKEA.pl/ dlalublina ruszy głosowanie inter-netowe na najlepszy z trzech przedstawionych projektów. (...) W kwietniu IKEA przygotuje również specjalne miejsce w centrum miasta, w którym będzie można oddać swój głos bez konieczności posiadania dostępu do internetu. (...) IKEA Lublin pomoże zrealizować projekt, który zdobędzie największą liczbę głosów mieszkańców - otrzyma on wsparcie finansowe na poziomie 100 tyś. zł. (...)

Nowy Tydzień w 
Lublinie IKEA dla Lublina 1 962 (...) żując wybrany projekt społeczny.- W IKEA dążymy do tego, by jakość (...) Wierzymy e wspólnie możemy zrobić wiele do rego dla miasta i jego mieszkańców mówi Agata Czachórska, specjalistę ;. komunikacji korporacyjnej IKEA Re iii w Polsce. (...) Swoje pomysły może zgłosić każd> ełnoletni mieszkaniec Lublina, korzy tając z informacji i formularza zgłoszę iowego, dostępnego na stronie IKEA l/dlalublina. (...) Na podstawie pomysłów zgłoszo ych przez mieszkańców Rada Sąsiedzki odczas kolejnych spotkań wspólnie; rzedstawicielami IKEA oraz Instytutu m .ecz Ekorozwoju, opracuje trzy projekty sołeczne. (...) Z końcem wiosny poznamy zwycięs! ojekt, na który IKEA Lublin przeznai 30 tyś. złotych. (...) Wierzymy e wspólnie możemy zrobić wiele do rego dla miasta i jego mieszkańców mówi Agata Czachórska, specjalistę ;. komunikacji korporacyjnej IKEA Re iii w Polsce. (...) Swoje pomysły może zgłosić każd> ełnoletni mieszkaniec Lublina, korzy tając z informacji i formularza zgłoszę iowego, dostępnego na stronie IKEA l/dlalublina. (...) Na podstawie pomysłów zgłoszo ych przez mieszkańców Rada Sąsiedzki odczas kolejnych spotkań wspólnie; rzedstawicielami IKEA oraz Instytutu m .ecz Ekorozwoju, opracuje trzy projekty sołeczne. (...) Z końcem wiosny poznamy zwycięs! ojekt, na który IKEA Lublin przeznai 30 tyś. złotych. (...) Szczegóły dotyczące "Projektu w są edztwie" oraz formularz zgłoszenie' raz z podstawowymi informacjami n mat przyjmowanych pomysłów znajdi na IKEA.pl/dlalublina. ra mi id-. (...)

Dziennik Wschodni 
Lubelski Rozpoczęła się rekrutacja do sklepu IKEA w Lublinie

Skandynawski koncern za kilka 
miesięcy otworzy swój sklep przy al. 
Spółdzielczości Pracy

4 269 (...) IKEA Spotkajmy się" przy ul. (...) Rozpoczęła się rekrutacja do sklepu IKEA w Lublinie. (...) Rekrutacja do sklepu prowadzona będzie w miejscu o nazwie "IKEA Spotkajmy się" przy ul. (...) Krakowskie Przedmieściu 55 (II piętro). -To przestrzeń stworzona specjalnie do celów rekrutacji, miejsce przyjemne, zaprojektowane w taki sposób, aby zminimalizować stres związany z rozmową kwalifikacyjną - wyjaśnia Agata Czachórska, specjalista ds. komunikacji korporacyjnej IKEA Retail w Polsce. -W "IKEA Spotkajmy się" będą odbywały się również warsztaty i szkolenia, a także spotkania Rady Sąsiedzkiej "Projektu w sąsiedztwie. (...) Ogłoszenia będą sukcesywnie pojawiać się na stronie IKEA.pl/Lublin, wza-kładce oferty pracy. (...) Firma stawia na różnorodność i poszukuje osób z różnymi kompetencjami oraz doświadczeniem, w zależności od stanowiska. - Szukamy osób, które są szczere, otwarte, które dobrze się czują w pracy zespołowej i dla których urządzanie wnętrz jest pasją - mówi Monika Kosińska, dyrektor sklepu IKEA Lublin. - Bardzo ważne jest dla nas również, by osoby zainteresowane pracą w naszym sklepie, miały naturalną łatwość kontaktu z klientami. (...) Płace w IKEA zależą oczywiście od stanowiska. (...) Pierwszy krok do zdobycia pracy w IKEA to przesłanie listu motywacyjnego i życiorysu za pośrednictwem systemu rekrutacyjnego firmy. (...) IKEA ma w Polsce 10 sklepów. (...)

Nowy Tydzień w 
Lublinie IKEA poszukuje Aktywnych dla Lublina Do 6 grudnia można zgłaszać się do 

"Projektu w sąsiedztwie 4 105 (...) IKEA poszukuje Aktywnych dla Lublina. (...) Lubelski sklep IKEA rozpoczyna "Projekt w sąsiedztwie", czyli proces narad z przedstawicielami mieszkańców, prowadzony we współpracy z Instytutem na Rzecz Ekorozwoju. (...) Celem procesu jest wybór projektu społecznego, który będzie odpowiadał na realne potrzeby lublinian, a zostanie zrealizowany z pomocą IKEA Lublin. (...) IKEA Lublin, jak przystało na dobrego, nowego sąsiada, pragnie ofiarować na dzień dobry demokratyczny prezent dla wszystkich mieszkańców miasta. (...) IKEA rozpoczęła właśnie poszukiwania tych przedstawicieli - osób aktywnych lokalnie, które wejdą w skład tzw. (...) Teraz IKEA zaprasza kolejne osoby, które wesprą jej zadania. (...) Chętni mogą się zgłaszać do 6 grudnia, wypełniając i przesyłając krótki formularz zgłoszeniowy, dostępny na IKEA, pl/dlalublina. - Do Rady Sąsiedzkiej zapraszamy również osoby, które w swoich dzielnicach czy radach lokatorów angażują się w projekty sąsiedzkie. (...) Oni wiedzą najlepiej, czego potrzeba, aby życie w ich okolicy mogło być choć trochę lepsze każdego dnia - mówi Monika Kosinska, dyrektor sklepu IKEA Lublin. (...) Jeden z nich, właśnie ten prezent - wybrany przez mieszkańców Lublina w drodze głosowania - zostanie zrealizowany przez IKEA Lublin. (...) Szukamy ludzi, którym się chce! - mówi Marek Korzyński z Instytutu na rzecz Ekorozwoju, partnera "Projektu w sąsiedztwie". 0 IKEA. (...) Celem IKEA jest tworzenie lepszego codziennego żyda dla wielu ludzi. (...) IKEA jest godną zaufania, stabilną finansowo i stale rozwijającą się firmą. (...) Grupa IKEA w Polsce posiada obecnie dziewięć sklepów, które w roku finansowym 2016 odwiedziło prawie 28 milionów osób. (...) Ponadto, poprzez IKEA Centres Poland S.A., firma zbudowała i zarządza ośmioma parkami oraz centrami handlowymi. (...) W Jarostach koło Piotrkowa Trybunalskiego zlokalizowane jest Regionalne Centrum Dystrybucyjne, które obsługuje sklepy IKEA w Polsce, Czechach, Słowacji, Rumunii, Bułgarii i na Węgrzech. (...) Ponadto Grupa IKEA zainwestowała w sześć farm wiatrowych, dzięki czemu obecnie wytwarza tyle energii z odnawialnych źródeł, ile sama zużywa na terenie Polski. (...) Już wkrótce w Lublinie przy Krakowskim Przedmieściu 55 zostanie uruchomione Miejsce Spotkań IKEA. (...) Przy jego pomocy, jeszcze pod koniec wiosny 2017 roku, poznamy zwycięski projekt, który będzie realizowany przez IKEA Lublin. (...) Więcej informacji o "Projekcie w sąsiedztwie" oraz o podstawowych obszarach zaangażowania społecznego IKEA znajduje się na stronie IKEA., pl/dlalublina. (...)

Gazeta Wyborcza 
Lublin IKEA podaruje prezent 

Zanim zrobimy zakupy w sklepie 
IKEA, szwedzka sieć szykuje dla 
mieszkańców Lublina niespodziankę

1 304 (...) IKEA podaruje prezent. (...) Zanim zrobimy zakupy w sklepie IKEA, szwedzka sieć szykuje dla mieszkańców Lublina niespodziankę. (...) PIOTR KOZŁOWSKI "Projekt w sąsiedztwie" - tak ma nazywać się proces narad ze społecznikami, który IKEA będzie prowadziła we współpracy z Instytutem na Rzecz Ekorozwoju. (...) Właśnie ruszył proces ich rekrutacji (formularz zgłoszeniowy na stronie ikea.pl/dlalublina. (...) Zapłaci za niego IKEA, o. (...)

Dziennik Wschodni 
Lubelski Nie tylko sklep. Ikea szuka społeczników 

IKEA szuka w Lublinie społeczników 
gotowych do pracy nad wspólnym 
projektem

3 111 (...) Ikea szuka społeczników. (...) Wystarczy wypełnić i przesłać krótki formularz zgłoszenia do "Rady Sąsiedzkiej" dostępny na stronie IKEA.pl/ dlalublina. (...) Oni wiedzą najlepiej, czego potrzeba, aby każdego dnia życie w ich okolicy mogło być trochę lepsze - mówi Monika Kosińska, dyrektor sklepu IKEA Lublin. - Obecnie prowadzimy rekrutację do Rady Sąsiedzkiej. (...) Jeden z nich - wybrany przez mieszkańców miasta w drodze głosowania - zostanie zrealizowany przez IKEA Lublin. (...) Z kolei naboru do pracy w IKEA Lublin można się spodziewać już na początku grudnia. (...) Będzie tam można porozmawiać z pracownikami IKEA, by poznać specyfikę pracy w firmie. (...)

nowytydzien.pl Wspólna już czeka na mieszkańców Lublina (...) IKEA w Lublinie działa już od prawie dwóch miesięcy. (...) Uroczyste otwarcie „Wspólnej” z udziałem między innymi Moniki Kosińskej, dyrektor sklepu IKEA w Lublinie, odbyło się w piątek przed południem. (...) Celem stworzonego rok temu projektu było wybranie wyjątkowego prezentu, który IKEA w Lublinie przekaże mieszkańcom miasta – takiego, który posłuży wszystkim lublinianom oraz odpowie na ich potrzeby i marzenia. (...) Dlatego w „Projekcie w Sąsiedztwie” IKEA oddała głos samym zainteresowanym – osobom, które najlepiej znają miasto i jego potrzeby. (...) To mieszkańcy Lublina stworzyli Radę Sąsiedzką, zgłaszali projekty i w głosowaniu wybrali swój prezent powitalny od IKEA. – Do Lublina wprowadzaliśmy się przez cały ostatni rok. (...) W tym czasie budowaliśmy sklep IKEA, ale poznawaliśmy też miasto i jego mieszkańców. (...) Od początku chcieliśmy być dla lublinian dobrym sąsiadem, dlatego stworzyliśmy „Projekt w Sąsiedztwie”, który pozwolił nam włączyć się w tworzenie lepszego codziennego życia w Lublinie – mówi Monika Kosińska, dyrektor sklepu IKEA w Lublinie. – Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w „Projekt w Sąsiedztwie” i pomogli w wyborze prezentu powitalnego od IKEA. (...)

fpiec.pl W Lublinie ruszyła 'Wspólna Przestrzeń', eko kuchnio-pracownia sfinansowana przez IKEA
W Lublinie ruszyła 'Wspólna 
Przestrzeń', eko kuchnio-pracownia 
sfinansowana przez IKEA.

2 762 (...) W Lublinie ruszyła 'Wspólna Przestrzeń', eko kuchnio-pracownia sfinansowana przez IKEA. (...) To prezent powitalny od IKEA dla lublinian. (...) Lubelska IKEA otworzyła się prawie dwa miesiące temu. (...) W tym czasie budowaliśmy sklep IKEA, ale poznawaliśmy też miasto i jego mieszkańców. (...) Dlatego stworzyliśmy 'Projekt w Sąsiedztwie', który pozwolił nam włączyć się w tworzenie lepszego codziennego życia w Lublinie – tłumaczy Monika Kosińska, dyrektor sklepu IKEA w Lublinie. (...) Za wystrój wnętrza odpowiadają projektantki Karolina Siwicka i Agnieszka Woźniak z IKEA. (...) IKEA. (...)

centrum.fm W Lublinie powstała “Wspólna Przestrzeń”

Powstało nowe miejsce dla osób 
ceniących zdrową żywność. “Wspólna” 
to inicjatywa Kooperatywy Lubelskiej, 
wsparta przez sklep IKEA.

(...) Powstało nowe miejsce dla osób ceniących zdrową żywność. “Wspólna” to inicjatywa Kooperatywy Lubelskiej, wsparta przez sklep IKEA. (...)

lublin.informator-lokalny.plPracownia "Wspólna" powstała przy Kowalskiej (...) Przy wsparciu sklepu IKEA przy ul. (...)

tuteraz.pl Pracownia "Wspólna" powstała przy Kowalskiej
W Lublinie powstała "Wspólna", 
kuchnio-pracownia Kooperatywy 
Lubelskiej

(...) Przy wsparciu sklepu IKEA przy ul. (...)

dziennikwschodni.pl Tak wygląda "Wspólna". Nowe miejsce w Lublinie otwarte dzięki IKEAWspólna to nowa siedziba 
Kooperatywy Lubelskiej 6 085 (...) Nowe miejsce w Lublinie otwarte dzięki IKEA. (...) Jej członkowie promują ekologiczną żywność. 80-metrowy lokal został zaprojektowany przez Karolinę Siwicką i Agnieszkę Woźniak z IKEA. (...)

https://www.nowytydzien.pl/wspolna-juz-czeka-mieszkancow-lublina/
http://www.fpiec.pl/post/2017/10/26/wspolnaa
http://centrum.fm/w-lublinie-powstala-wspolna-przestrzen/
https://lublin.informator-lokalny.pl/wiadomosci/0/1667837//pracownia-wsp%C3%B3lna-powstala-przy-kowalskiej
http://tuteraz.pl/lublin/22/10/2017/pracownia-wspolna-powstala-przy-kowalskiej/
http://www.dziennikwschodni.pl/lublin/tak-wyglada-wspolna-nowe-miejsce-w-lublinie-otwarte-dzieki-ikea,n,1000207514.html
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swidnik.lokalnie24.info Pracownia "Wspólna" powstała przy Kowalskiej

Lublinianie mieli do wyboru trzy 
pomysły w ramach „Projektu w 
Sąsiedztwie” i wybrali właśnie 
„Wspólną”, zgłoszoną przez 
Kooperatywę Lubelską – mówiła 
Monika Kosińska, dyrektor sklepu 
IKEA Lublin, na spotkaniu 
poprzedzającym oficjalne otwarcie 
lokalu.

(...) Lublinianie mieli do wyboru trzy pomysły w ramach „Projektu w Sąsiedztwie” i wybrali właśnie „Wspólną”, zgłoszoną przez Kooperatywę Lubelską – mówiła Monika Kosińska, dyrektor sklepu IKEA Lublin, na spotkaniu poprzedzającym oficjalne otwarcie lokalu . (...)

nowy-staw.lokalnie24.infoPracownia "Wspólna" powstała przy Kowalskiej

Lublinianie mieli do wyboru trzy 
pomysły w ramach „Projektu w 
Sąsiedztwie” i wybrali właśnie 
„Wspólną”, zgłoszoną przez 
Kooperatywę Lubelską – mówiła 
Monika Kosińska, dyrektor sklepu 
IKEA Lublin, na spotkaniu 
poprzedzającym oficjalne otwarcie 
lokalu.

(...) Lublinianie mieli do wyboru trzy pomysły w ramach „Projektu w Sąsiedztwie” i wybrali właśnie „Wspólną”, zgłoszoną przez Kooperatywę Lubelską – mówiła Monika Kosińska, dyrektor sklepu IKEA Lublin, na spotkaniu poprzedzającym oficjalne otwarcie lokalu. (...)

lublin.lokalnie24.info Pracownia "Wspólna" powstała przy Kowalskiej

Lublinianie mieli do wyboru trzy 
pomysły w ramach „Projektu w 
Sąsiedztwie” i wybrali właśnie 
„Wspólną”, zgłoszoną przez 
Kooperatywę Lubelską – mówiła 
Monika Kosińska, dyrektor sklepu 
IKEA Lublin, na spotkaniu 
poprzedzającym oficjalne otwarcie 
lokalu.

(...) Lublinianie mieli do wyboru trzy pomysły w ramach „Projektu w Sąsiedztwie” i wybrali właśnie „Wspólną”, zgłoszoną przez Kooperatywę Lubelską – mówiła Monika Kosińska, dyrektor sklepu IKEA Lublin, na spotkaniu poprzedzającym oficjalne otwarcie lokalu. (...)

dlahandlu.pl Miejsce sąsiedzkich spotkań w prezencie od IKEAMiejsce sąsiedzkich spotkań w 
prezencie od IKEA pr. 1 000 (...) Miejsce sąsiedzkich spotkań w prezencie od IKEA pr. (...) IKEA. (...) IKEA w Lublinie działa od prawie dwóch miesięcy. (...) ”. Celem stworzonego rok temu projektu było wybranie wyjątkowego prezentu, który IKEA w Lublinie przekaże mieszkańcom miasta. (...) Dlatego w „Projekcie w Sąsiedztwie” IKEA oddała głos samym zainteresowanym. (...) To mieszkańcy Lublina stworzyli Radę Sąsiedzką, zgłaszali projekty i w głosowaniu wybrali swój prezent powitalny od IKEA. (...)

lublin.naszemiasto.pl Pracownia "Wspólna" powstała przy Kowalskiej
W Lublinie powstała "Wspólna", 
kuchnio-pracownia Kooperatywy 
Lubelskiej

(...) Przy wsparciu sklepu IKEA przy ul. (...) Lublinianie mieli do wyboru trzy pomysły w ramach „Projektu w Sąsiedztwie” i wybrali właśnie „Wspólną”, zgłoszoną przez Kooperatywę Lubelską – mówiła Monika Kosińska, dyrektor sklepu IKEA Lublin, na spotkaniu poprzedzającym oficjalne otwarcie lokalu. (...) IKEA przekazała 100 tysięcy złotych. (...) Przy wsparciu sklepu IKEA przy ul. (...)

lublin.wyborcza.pl "Wspólna" już otwarta, dzięki IKEI. Zobacz, jak wygląda w środku [ZDJĘCIA] 3 200 (...) Wspólna" już otwarta, dzięki IKEI. (...) Wnętrze 'Wspólnej' zostało urządzone według pomysłu projektantek Karoliny Siwickiej i Agnieszki Woźniak z IKEA. (...) Na remont lokalu w kamienicy Kooperatywa otrzymała 100 tys. złotych od IKEA w ramach wygranej w konkursie 'Projekt w sąsiedztwie' i 25 tys. złotych z miejskiego programu Inicjatywa Lokalna. (...)

tomaszowlubelski.naszemiasto.plLublin. Na ul. Kowalskiej - Wspólna inicjatywa społeczna - NaszeMiasto.plZapowiedź wydarzeń w województwie 
lubelskim (...) Kowalskiej - Wspólna inicjatywa społeczna Od soboty przy ulicy Kowalskiej 1 zostanie otworzona „Wspólna Przestrzeń”, czyli inicjatywa społeczna i jednocześnie pomysł sklepu IKEA wyłoniony z konkursu „Projekt w Sąsiedztwie. (...)

krasnystaw.naszemiasto.plLublin. Na ul. Kowalskiej - Wspólna inicjatywa społeczna - NaszeMiasto.pl (...) Kowalskiej - Wspólna inicjatywa społeczna Od soboty przy ulicy Kowalskiej 1 zostanie otworzona „Wspólna Przestrzeń”, czyli inicjatywa społeczna i jednocześnie pomysł sklepu IKEA wyłoniony z konkursu „Projekt w Sąsiedztwie. (...)

hrubieszow.naszemiasto.plLublin. Na ul. Kowalskiej - Wspólna inicjatywa społeczna - NaszeMiasto.plZapowiedź wydarzeń w województwie 
lubelskim (...) Kowalskiej - Wspólna inicjatywa społeczna Od soboty przy ulicy Kowalskiej 1 zostanie otworzona „Wspólna Przestrzeń”, czyli inicjatywa społeczna i jednocześnie pomysł sklepu IKEA wyłoniony z konkursu „Projekt w Sąsiedztwie. (...)

label-magazine.com IKEA otwiera „Wspólną” w Lublinie (...) źródło: www.ikea.com. (...) IKEA otwiera „Wspólną” w Lublinie. (...) Jak przystało na dobrego sąsiada, IKEA przygotowała dla lublinian powitalny prezent. (...) IKEA w Lublinie działa już od prawie dwóch miesięcy. (...) ”. Celem stworzonego rok temu projektu było wybranie wyjątkowego prezentu, który IKEA w Lublinie przekaże mieszkańcom miasta. (...) Dlatego w „Projekcie w Sąsiedztwie” IKEA oddała głos samym zainteresowanym. (...) To mieszkańcy Lublina stworzyli Radę Sąsiedzką, zgłaszali projekty i w głosowaniu wybrali swój prezent powitalny od IKEA. - Do Lublina wprowadzaliśmy się przez cały ostatni rok. (...) W tym czasie budowaliśmy sklep IKEA, ale poznawaliśmy też miasto i jego mieszkańców. (...) Dlatego stworzyliśmy „Projekt w Sąsiedztwie”, który pozwolił nam włączyć się w tworzenie lepszego codziennego życia w Lublinie – mówi Monika Kosińska, dyrektor sklepu IKEA w Lublinie. (...) Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w „Projekt w Sąsiedztwie” i pomogli w wyborze prezentu powitalnego od IKEA. (...)

poniatowa.naszemiasto.plTop 7 imprez na weekend w województwie lubelskimZapowiedź wydarzeń w województwie 
lubelskim (...) Kowalskiej - Wspólna inicjatywa społeczna Od soboty przy ulicy Kowalskiej 1 zostanie otworzona „Wspólna Przestrzeń”, czyli inicjatywa społeczna i jednocześnie pomysł sklepu IKEA wyłoniony z konkursu „Projekt w Sąsiedztwie. (...)

leczna.naszemiasto.pl Lublin. Na ul. Kowalskiej - Wspólna inicjatywa społeczna - NaszeMiasto.pl (...) Kowalskiej - Wspólna inicjatywa społeczna Od soboty przy ulicy Kowalskiej 1 zostanie otworzona „Wspólna Przestrzeń”, czyli inicjatywa społeczna i jednocześnie pomysł sklepu IKEA wyłoniony z konkursu „Projekt w Sąsiedztwie. (...)

lublin.naszemiasto.pl Lublin. Na ul. Kowalskiej - Wspólna inicjatywa społeczna - NaszeMiasto.plZapowiedź wydarzeń w województwie 
lubelskim (...) Kowalskiej - Wspólna inicjatywa społeczna Od soboty przy ulicy Kowalskiej 1 zostanie otworzona „Wspólna Przestrzeń”, czyli inicjatywa społeczna i jednocześnie pomysł sklepu IKEA wyłoniony z konkursu „Projekt w Sąsiedztwie. (...)

parczew.naszemiasto.plLublin. Na ul. Kowalskiej - Wspólna inicjatywa społeczna - NaszeMiasto.plZapowiedź wydarzeń w województwie 
lubelskim (...) Kowalskiej - Wspólna inicjatywa społeczna Od soboty przy ulicy Kowalskiej 1 zostanie otworzona „Wspólna Przestrzeń”, czyli inicjatywa społeczna i jednocześnie pomysł sklepu IKEA wyłoniony z konkursu „Projekt w Sąsiedztwie. (...)

opolelubelskie.naszemiasto.plLublin. Na ul. Kowalskiej - Wspólna inicjatywa społeczna - NaszeMiasto.pl (...) Kowalskiej - Wspólna inicjatywa społeczna Od soboty przy ulicy Kowalskiej 1 zostanie otworzona „Wspólna Przestrzeń”, czyli inicjatywa społeczna i jednocześnie pomysł sklepu IKEA wyłoniony z konkursu „Projekt w Sąsiedztwie. (...)

zamosc.naszemiasto.plLublin. Na ul. Kowalskiej - Wspólna inicjatywa społeczna (...) Kowalskiej - Wspólna inicjatywa społeczna Od soboty przy ulicy Kowalskiej 1 zostanie otworzona „Wspólna Przestrzeń”, czyli inicjatywa społeczna i jednocześnie pomysł sklepu IKEA wyłoniony z konkursu „Projekt w Sąsiedztwie. (...)

http://swidnik.lokalnie24.info/news/496977/Pracownia-Wsp%C3%B3lna-powsta%C5%82a-przy-Kowalskiej
http://nowy-staw.lokalnie24.info/news/496977/Pracownia-Wsp%C3%B3lna-powsta%C5%82a-przy-Kowalskiej
http://lublin.lokalnie24.info/news/496977/Pracownia-Wsp%C3%B3lna-powsta%C5%82a-przy-Kowalskiej
http://www.dlahandlu.pl/handel-wielkopowierzchniowy/wiadomosci/miejsce-sasiedzkich-spotkan-w-prezencie-od-ikea,65053.html
http://lublin.naszemiasto.pl/artykul/pracownia-wspolna-powstala-przy-kowalskiej,4284874,artgal,t,id,tm.html?kategoria=1
http://lublin.wyborcza.pl/lublin/5,48724,22545516.html?disableRedirects=true
http://tomaszowlubelski.naszemiasto.pl/artykul/zdjecia/lublin-na-ul-kowalskiej-wspolna-inicjatywa-spoleczna,4281866,galop,27987490,t,id,tm,zid.html
http://krasnystaw.naszemiasto.pl/artykul/zdjecia/lublin-na-ul-kowalskiej-wspolna-inicjatywa-spoleczna,4281866,galop,27987490,t,id,tm,zid.html
http://hrubieszow.naszemiasto.pl/artykul/zdjecia/lublin-na-ul-kowalskiej-wspolna-inicjatywa-spoleczna,4281866,galop,27987490,t,id,tm,zid.html
http://label-magazine.com/ikea-otwiera-wspolna-w-lublinie-ezp-7871.html
http://poniatowa.naszemiasto.pl/artykul/zdjecia/lublin-na-ul-kowalskiej-wspolna-inicjatywa-spoleczna,4281866,galop,27987490,t,id,tm,zid.html
http://leczna.naszemiasto.pl/artykul/zdjecia/lublin-na-ul-kowalskiej-wspolna-inicjatywa-spoleczna,4281866,galop,27987490,t,id,tm,zid.html
http://lublin.naszemiasto.pl/artykul/zdjecia/lublin-na-ul-kowalskiej-wspolna-inicjatywa-spoleczna,4281866,galop,27987490,t,id,tm,zid.html
http://parczew.naszemiasto.pl/artykul/zdjecia/lublin-na-ul-kowalskiej-wspolna-inicjatywa-spoleczna,4281866,galop,27987490,t,id,tm,zid.html
http://opolelubelskie.naszemiasto.pl/artykul/zdjecia/lublin-na-ul-kowalskiej-wspolna-inicjatywa-spoleczna,4281866,galop,27987490,t,id,tm,zid.html
http://zamosc.naszemiasto.pl/artykul/zdjecia/lublin-na-ul-kowalskiej-wspolna-inicjatywa-spoleczna,4281866,galop,27987490,t,id,tm,zid.html
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lubartow.naszemiasto.plTop 7 imprez na weekend w województwie lubelskim (...) Kowalskiej - Wspólna inicjatywa społeczna Od soboty przy ulicy Kowalskiej 1 zostanie otworzona „Wspólna Przestrzeń”, czyli inicjatywa społeczna i jednocześnie pomysł sklepu IKEA wyłoniony z konkursu „Projekt w Sąsiedztwie. (...)

lubelskie.naszemiasto.plLublin. Na ul. Kowalskiej - Wspólna inicjatywa społeczna - NaszeMiasto.plZapowiedź wydarzeń w województwie 
lubelskim (...) Kowalskiej - Wspólna inicjatywa społeczna Od soboty przy ulicy Kowalskiej 1 zostanie otworzona „Wspólna Przestrzeń”, czyli inicjatywa społeczna i jednocześnie pomysł sklepu IKEA wyłoniony z konkursu „Projekt w Sąsiedztwie. (...)

belzyce.naszemiasto.plTop 7 imprez na weekend w województwie lubelskim (...) Kowalskiej - Wspólna inicjatywa społeczna Od soboty przy ulicy Kowalskiej 1 zostanie otworzona „Wspólna Przestrzeń”, czyli inicjatywa społeczna i jednocześnie pomysł sklepu IKEA wyłoniony z konkursu „Projekt w Sąsiedztwie. (...)

dziennikwschodni.pl IKEA przeznaczyła na ten projekt 100 tys. zł. W sobotę otwarcie WspólnejIKEA przeznaczyła na ten projekt 100 
tys. zł. 6 085 (...) IKEA przeznaczyła na ten projekt 100 tys. zł. (...) Autor: ask 100 tys. zł - tyle kosztowało zrealizowanie projektu powitalnego, jaki szwedzka sieć Ikea zafundowała mieszkańcom Lublina. (...) Chcieliśmy dowiedzieć się jak spędzają wolny czas, jakie mają marzenia i potrzeby - mówi Monika Kosińska, dyrektor lubelskiego sklepu Ikea. (...)

chelm.naszemiasto.pl Lublin. Na ul. Kowalskiej - Wspólna inicjatywa społeczna - NaszeMiasto.plZapowiedź wydarzeń w województwie 
lubelskim (...) Kowalskiej - Wspólna inicjatywa społeczna Od soboty przy ulicy Kowalskiej 1 zostanie otworzona „Wspólna Przestrzeń”, czyli inicjatywa społeczna i jednocześnie pomysł sklepu IKEA wyłoniony z konkursu „Projekt w Sąsiedztwie. (...)

lukow.naszemiasto.pl Lublin. Na ul. Kowalskiej - Wspólna inicjatywa społeczna - NaszeMiasto.pl (...) Kowalskiej - Wspólna inicjatywa społeczna Od soboty przy ulicy Kowalskiej 1 zostanie otworzona „Wspólna Przestrzeń”, czyli inicjatywa społeczna i jednocześnie pomysł sklepu IKEA wyłoniony z konkursu „Projekt w Sąsiedztwie. (...)

swidnik.naszemiasto.plLublin. Na ul. Kowalskiej - Wspólna inicjatywa społeczna - NaszeMiasto.plZapowiedź wydarzeń w województwie 
lubelskim (...) Kowalskiej - Wspólna inicjatywa społeczna Od soboty przy ulicy Kowalskiej 1 zostanie otworzona „Wspólna Przestrzeń”, czyli inicjatywa społeczna i jednocześnie pomysł sklepu IKEA wyłoniony z konkursu „Projekt w Sąsiedztwie. (...)

szczebrzeszyn.naszemiasto.plLublin. Na ul. Kowalskiej - Wspólna inicjatywa społeczna - NaszeMiasto.plZapowiedź wydarzeń w województwie 
lubelskim (...) Kowalskiej - Wspólna inicjatywa społeczna Od soboty przy ulicy Kowalskiej 1 zostanie otworzona „Wspólna Przestrzeń”, czyli inicjatywa społeczna i jednocześnie pomysł sklepu IKEA wyłoniony z konkursu „Projekt w Sąsiedztwie. (...)

wlodawa.naszemiasto.plLublin. Na ul. Kowalskiej - Wspólna inicjatywa społeczna - NaszeMiasto.plZapowiedź wydarzeń w województwie 
lubelskim (...) Kowalskiej - Wspólna inicjatywa społeczna Od soboty przy ulicy Kowalskiej 1 zostanie otworzona „Wspólna Przestrzeń”, czyli inicjatywa społeczna i jednocześnie pomysł sklepu IKEA wyłoniony z konkursu „Projekt w Sąsiedztwie. (...)

bilgoraj.naszemiasto.plLublin. Na ul. Kowalskiej - Wspólna inicjatywa społeczna - NaszeMiasto.plZapowiedź wydarzeń w województwie 
lubelskim (...) Kowalskiej - Wspólna inicjatywa społeczna Od soboty przy ulicy Kowalskiej 1 zostanie otworzona „Wspólna Przestrzeń”, czyli inicjatywa społeczna i jednocześnie pomysł sklepu IKEA wyłoniony z konkursu „Projekt w Sąsiedztwie. (...)

kurierlubelski.pl Gotowanie, warsztaty i ekologia. Przy Kowalskiej powstała pracowania „Wspólna”

Kowalskiej, powstała przy wsparciu 
finansowym sklepu IKEA. - Gdy 
wprowadzaliśmy się do Lublina 
obiecaliśmy jego mieszkańcom 
prezent.

(...) Kowalskiej, powstała przy wsparciu finansowym sklepu IKEA. - Gdy wprowadzaliśmy się do Lublina obiecaliśmy jego mieszkańcom prezent. (...) Lublinianie mieli do wyboru trzy pomysły w ramach „Projektu w Sąsiedztwie” i wybrali właśnie „Wspólną”, zgłoszoną przez Kooperatywę Lubelską – mówiła Monika Kosińska, dyrektor sklepu IKEA Lublin, na spotkaniu poprzedzającym oficjalne otwarcie lokalu. (...) Na realizację projektu IKEA przekazała 100 tysięcy złotych. (...)

lublin.wyborcza.pl Ten projekt otrzymał od IKEA 100 tys. złotych. Wkrótce otwarcie "Wspólnej"Ten projekt otrzymał od IKEA 100 tys. 
złotych. 3 200 (...) Ten projekt otrzymał od IKEA 100 tys. złotych. (...) Przedstawiciele stowarzyszenia zaprezentują zmiany, jakie dokonały się w tej przestrzeni dzięki wsparciu IKEA. (...) ”. Ideą akcji IKEA było zbliżenie się do nowych sąsiadów – mieszkańców miasta przy okazji otwarcia 10. sklepu w Polsce. (...)

janowlubelski.naszemiasto.plLublin. Na ul. Kowalskiej - Wspólna inicjatywa społeczna - NaszeMiasto.pl (...) Kowalskiej - Wspólna inicjatywa społeczna Od soboty przy ulicy Kowalskiej 1 zostanie otworzona „Wspólna Przestrzeń”, czyli inicjatywa społeczna i jednocześnie pomysł sklepu IKEA wyłoniony z konkursu „Projekt w Sąsiedztwie. (...)

bialapodlaska.naszemiasto.plLublin. Na ul. Kowalskiej - Wspólna inicjatywa społeczna - NaszeMiasto.pl (...) Kowalskiej - Wspólna inicjatywa społeczna Od soboty przy ulicy Kowalskiej 1 zostanie otworzona „Wspólna Przestrzeń”, czyli inicjatywa społeczna i jednocześnie pomysł sklepu IKEA wyłoniony z konkursu „Projekt w Sąsiedztwie. (...)

kazimierzdolny.naszemiasto.plLublin. Na ul. Kowalskiej - Wspólna inicjatywa społeczna - NaszeMiasto.plZapowiedź wydarzeń w województwie 
lubelskim (...) Kowalskiej - Wspólna inicjatywa społeczna Od soboty przy ulicy Kowalskiej 1 zostanie otworzona „Wspólna Przestrzeń”, czyli inicjatywa społeczna i jednocześnie pomysł sklepu IKEA wyłoniony z konkursu „Projekt w Sąsiedztwie. (...)

ryki.naszemiasto.pl Lublin. Na ul. Kowalskiej - Wspólna inicjatywa społeczna - NaszeMiasto.plZapowiedź wydarzeń w województwie 
lubelskim (...) Kowalskiej - Wspólna inicjatywa społeczna Od soboty przy ulicy Kowalskiej 1 zostanie otworzona „Wspólna Przestrzeń”, czyli inicjatywa społeczna i jednocześnie pomysł sklepu IKEA wyłoniony z konkursu „Projekt w Sąsiedztwie. (...)

http://lubartow.naszemiasto.pl/artykul/zdjecia/lublin-na-ul-kowalskiej-wspolna-inicjatywa-spoleczna,4281866,galop,27987490,t,id,tm,zid.html
http://lubelskie.naszemiasto.pl/artykul/zdjecia/lublin-na-ul-kowalskiej-wspolna-inicjatywa-spoleczna,4281866,galop,27987490,t,id,tm,zid.html
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http://wlodawa.naszemiasto.pl/artykul/zdjecia/lublin-na-ul-kowalskiej-wspolna-inicjatywa-spoleczna,4281866,galop,27987490,t,id,tm,zid.html
http://bilgoraj.naszemiasto.pl/artykul/zdjecia/lublin-na-ul-kowalskiej-wspolna-inicjatywa-spoleczna,4281866,galop,27987490,t,id,tm,zid.html
http://www.kurierlubelski.pl/styl-zycia/a/gotowanie-warsztaty-i-ekologia-przy-kowalskiej-powstala-pracowania-wspolna,12600288/?sso_token=eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6InZlcjEiLCJ0eXAiOiJKV1QifQ.eyJpZCI6InNzby1kOWY5ZTc2MjUwZDRkOTg2OTU4MzBkODhhMGRjNmI3NyIsInJ
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terespol.naszemiasto.plLublin. Na ul. Kowalskiej - Wspólna inicjatywa społeczna - NaszeMiasto.plZapowiedź wydarzeń w województwie 
lubelskim (...) Kowalskiej - Wspólna inicjatywa społeczna Od soboty przy ulicy Kowalskiej 1 zostanie otworzona „Wspólna Przestrzeń”, czyli inicjatywa społeczna i jednocześnie pomysł sklepu IKEA wyłoniony z konkursu „Projekt w Sąsiedztwie. (...)

radzynpodlaski.naszemiasto.plLublin. Na ul. Kowalskiej - Wspólna inicjatywa społeczna - NaszeMiasto.plZapowiedź wydarzeń w województwie 
lubelskim (...) Kowalskiej - Wspólna inicjatywa społeczna Od soboty przy ulicy Kowalskiej 1 zostanie otworzona „Wspólna Przestrzeń”, czyli inicjatywa społeczna i jednocześnie pomysł sklepu IKEA wyłoniony z konkursu „Projekt w Sąsiedztwie. (...)

bychawa.naszemiasto.plTop 7 imprez na weekend w województwie lubelskim (...) Kowalskiej - Wspólna inicjatywa społeczna Od soboty przy ulicy Kowalskiej 1 zostanie otworzona „Wspólna Przestrzeń”, czyli inicjatywa społeczna i jednocześnie pomysł sklepu IKEA wyłoniony z konkursu „Projekt w Sąsiedztwie. (...)

pulawy.naszemiasto.pl Lublin. Na ul. Kowalskiej - Wspólna inicjatywa społeczna - NaszeMiasto.plZapowiedź wydarzeń w województwie 
lubelskim (...) Kowalskiej - Wspólna inicjatywa społeczna Od soboty przy ulicy Kowalskiej 1 zostanie otworzona „Wspólna Przestrzeń”, czyli inicjatywa społeczna i jednocześnie pomysł sklepu IKEA wyłoniony z konkursu „Projekt w Sąsiedztwie. (...)

krasnik.naszemiasto.pl Lublin. Na ul. Kowalskiej - Wspólna inicjatywa społeczna - NaszeMiasto.plZapowiedź wydarzeń w województwie 
lubelskim (...) Kowalskiej - Wspólna inicjatywa społeczna Od soboty przy ulicy Kowalskiej 1 zostanie otworzona „Wspólna Przestrzeń”, czyli inicjatywa społeczna i jednocześnie pomysł sklepu IKEA wyłoniony z konkursu „Projekt w Sąsiedztwie. (...)

lublin.wyborcza.pl Lublin pokochał nowych sąsiadów. Co z nami zrobiła IKEA [OPINIA] 3 200 (...) Co z nami zrobiła IKEA [OPINIA. (...) Nie zrozumie sukcesu IKEA w Lublinie ten, kto nie słyszał o IKEA Po Sąsiedzku. (...) Koleżanka w pracy pyta, czy wybieram się na otwarcie sklepu IKEA. (...) W lokalnych mediach IKEA. (...) Na FB relacja z IKEA (tłumy. (...) Mam już kartę IKEA Family i paru nowych znajomych (też rodziców) tylko dzięki IKEA. (...) I jak to się stało, że nim się spostrzegliśmy, prawie cały Lublin pokochał IKEA. (...) Poza pracą bywam raczej cynicznym zgredem, ale akcja piarowo-marketingowa, którą IKEA wraz z Agencją Warszawa i Cumulus PR przeprowadziły w Lublinie, była tak dobra, sympatyczna i jakościowo różna od przeciętności, że nawet ja nie potrafiłem jej nie polubić. (...) IKEA to globalna marka o świetnej rozpoznawalności. (...) Przecież dla Lublina, największego miasta na wschód od Wisły, posiadanie sklepu IKEA to potwierdzenie statusu. (...) I dlatego chwała Gustawowi Jakubowskiemu, regionalnemu menadżerowi marketingu IKEA Retail w Polsce, za słowa: „ Od początku wiedzieliśmy, że bycie głośniejszym nie jest rozwiązaniem dla nas, dlatego szukaliśmy nowych form zainteresowania odbiorców. (...) ”. Trzeba było czegoś specjalnego, by wejście IKEA do Lublina kojarzyło się nam tutaj dobrze. (...) I dopiero kiedy się to wszystko napisze, prostota pomysłu na strategię komunikacyjną IKEA Lublin ukazuje się w całej swojej genialności. (...) IKEA wraz z partnerami wykorzystali w Lublinie całą paletę środków marketingowych i PR-owych. (...) Akcja „Projekt w sąsiedztwie” (zwycięski projekt otrzymał od IKEA 100 000 złotych na realizację) była trochę jak ciasto od nowych sąsiadów. (...) W międzyczasie powstał lokal „Ikea Po Sąsiedzku”, o którym więcej napiszę poniżej, a którego otwarcie było jak zaproszenie od sąsiadów na kawę. (...) Nie otwarcie sklepu IKEA. (...) Nie zrozumie sukcesu IKEA w Lublinie ten, kto nie słyszał o IKEA Po Sąsiedzku. (...) IKEA i jej partnerom udało się stworzyć w samym centrum miasta miejsce ciepłe i przytulne. (...) Drobne przekąski i kawa są tanie, a gdy założymy kartę IKEA Family, stają się jeszcze tańsze. (...) IKEA - celebrowanie małych przyjemności. (...) Wspaniałe jest to, co IKEA Po Sąsiedzku zrobiła dla rodziców. (...) W bawialni IKEA miałem szansę spotkać i poznać (sic!) ludzi takich jak moja rodzina: ojców, którzy chcieliby posiedzieć chwilę z dzieckiem, i matki, którym należy się wygodny fotel na wypicie kawy. (...) Ale jako rodzice nigdy nie byliśmy w IKEA Po Sąsiedzku największą grupą: przychodziło i przychodzi tam mnóstwo ludzi posiedzieć, poczytać, popracować, pogadać ze znajomymi, poleżeć na łóżku pod kocem albo na poduszkach pograć w gry planszowe. (...) IKEA w nowym centrum Lublina. (...) Na koniec: ciekawie została wybrana lokalizacja IKEA Po Sąsiedzku. (...) Tłumy w sklepie IKEA takie, że gdy tam pojechałem na „wizję lokalną”, stwierdziliśmy z żoną, że z zakupami poczekamy, aż inni się nacieszą. (...) Media czując, że dla lublinian IKEA jest ważna, towarzyszą jej nawet po otwarciu. (...) Dzięki, IKEA. (...)

propertydesign.pl Wspólna Przestrzeń powstanie w Lublinie. Ikea pomoże ją stworzyćWspólna Przestrzeń w ramach 
"Projektu w Sąsiedztwie" (...) Ikea pomoże ją stworzyć. (...) W kwietniu zakończyło się internetowe głosowanie mieszkańców Lublina na projekt społeczny, który zostanie zrealizowany w tym roku przy wsparciu IKEA Lublin w ramach „Projektu w Sąsiedztwie. (...) ”. Mieszkańcy Lublina zdecydowali, że to Wspólna Przestrzeń będzie dla nich najlepszym, powitalnym prezentem od powstającego sklepu IKEA Lublin. (...) Pomysł ten został zgłoszony w ramach jednego z etapów „Projektu w sąsiedztwie”, którym był otwarty proces zbierania pomysłów od mieszkańców Lublina na inicjatywę społeczną, której realizację mogłaby wesprzeć IKEA. (...) IKEA Po Sąsiedzku, czyli unikalna przestrzeń pełna szwedzkości - dowiedz się więcej. (...) IKEA Lublin przeznaczy na dofinansowanie realizacji zwycięskiego projektu 100 tys. złotych. (...) Teraz czeka nas dużo intensywnej pracy razem z Kooperatywą Lubelską, ale za to bardzo przyjemnej - mówi Agata Czachórska, specjalista ds. komunikacji korporacyjnej IKEA Retail w Polsce. (...) W ciągu najbliższych miesięcy IKEA Lublin wraz z Kooperatywą Lubelską będą pracować nad realizacją pomysłu, przygotowując lokal przy ul. (...)

biznesmeblowy.pl IKEA stworzy Wspólną Przestrzeń w Lublinie (...) IKEA. (...) IKEA stworzy Wspólną Przestrzeń w Lublinie. (...) Projekt ma być symbolicznym, powitalnym prezentem od powstającego sklepu IKEA Lublin. (...) IKEA chętnie realizuje projekty sprzyjające integracji. (...) W Lublinie istnieje od niedawna przestrzeń zwana IKEA po sąsiedzku, w Warszawie z kolei funkcjonuje Kuchnia Spotkań. (...) Pomysł ten został zgłoszony w ramach jednego z etapów „Projektu w sąsiedztwie”, którym był otwarty proces zbierania pomysłów od mieszkańców Lublina na inicjatywę społeczną wspieraną przez IKEA. " Wspólna Przestrzeń to pomysł na stworzenie miejsca otwartego dla wszystkich mieszkańców Lublina. (...) IKEA Lublin przeznaczy na dofinansowanie realizacji zwycięskiego projektu 100 tys. złotych. (...) W ciągu najbliższych miesięcy IKEA Lublin wraz z Kooperatywą Lubelską będą pracować nad realizacją pomysłu, przygotowując lokal przy ul. (...) Kuchnia Spotkań IKEA, Warszawa. (...) IKEA stworzy Wspólną Przestrzeń w Lublinie. (...) Projekt ma być symbolicznym, powitalnym prezentem od powstającego sklepu IKEA Lublin. (...) IKEA chętnie realizuje projekty sprzyjające integracji. (...) W Lublinie istnieje od niedawna przestrzeń zwana IKEA po sąsiedzku, w Warszawie z kolei funkcjonuje Kuchnia Spotkań. (...) Pomysł ten został zgłoszony w ramach jednego z etapów „Projektu w sąsiedztwie”, którym był otwarty proces zbierania pomysłów od mieszkańców Lublina na inicjatywę społeczną wspieraną przez IKEA. " Wspólna Przestrzeń to pomysł na stworzenie miejsca otwartego dla wszystkich mieszkańców Lublina. (...) IKEA Lublin przeznaczy na dofinansowanie realizacji zwycięskiego projektu 100 tys. złotych. (...) W ciągu najbliższych miesięcy IKEA Lublin wraz z Kooperatywą Lubelską będą pracować nad realizacją pomysłu, przygotowując lokal przy ul. (...)

nowytydzien.pl Wspólna Przestrzeń zwycięzcą Projektu w Sąsiedztwie (...) Spółdzielczości Pracy sklepu IKEA. (...) IKEA Lublin przeznaczy na dofinansowanie realizacji zwycięskiego projektu 100 tysięcy złotych. (...) Teraz czeka nas dużo intensywnej pracy razem z Kooperatywą Lubelską, ale za to bardzo przyjemnej – mówi Agata Czachórska, specjalista ds. komunikacji korporacyjnej IKEA Retail w Polsce. – Dziękujemy również wszystkim uczestnikom Rady Sąsiedzkiej, którzy aktywnie pomagali nam w poznawaniu Lublina oraz potrzeb mieszkańców; dziękujemy zespołom projektowym, które bardzo się zaangażowały oraz wszystkim lublinianom, którzy wzięli udział w głosowaniu – dodaje Agata Czachórska. (...) W najbliższym czasie IKEA Lublin wraz z Kooperatywą Lubelską będą pracować nad realizacją pomysłu, przygotowując lokal przy ulicy Probostwo, aby stworzyć w nim Wspólną Przestrzeń. (...)

minitrends.club trends: Lublin, IKEA (...) trends: Lublin, IKEA. (...) [...] Mieszkańcy Lublina zdecydowali o projekcie, który zostanie zrealizowany w tym roku przy wsparciu IKEA Lublin w ramach „Projektu w Sąsiedztwie. (...)

lublin.wyborcza.pl Mieszkańcy wybrali "Projekt w sąsiedztwie". IKEA da 100 tys. zł 3 200 (...) IKEA da 100 tys. zł. (...) Kooperatywa Lubelska w czasie prezentacji swojego zwycięskiego projektu (IKEA Lublin) 100 tysięcy złotych na stworzenie pracowni, która będzie połączeniem kuchni ze zdrowymi produktami z pomysłami użytecznymi dla mieszkańców przeznaczy IKEA Lublin. (...) Akcja szwedzkiej sieci to pomysł na to, aby przywitać się z mieszkańcami przy okazji otwarcia 10. sklepu IKEA w Polsce. (...) Zwycięzcy czyli Kooperatywa Lubelska otrzymają od IKEA na założenie „Wspólnej Przestrzeni” ok. 100 tys. złotych.Według. (...)

centrum.fm Znamy wynik głosowania na Projekt w Sąsiedztwie. Wygrała Kooperatywa Lubelska z pomysłem na miejsce spotkań kulinarnych.(...) Zakończyło się głosowanie na „Projekt w Sąsiedztwie” IKEA. (...) Na realizację projektu Kooperatywa dostanie 100 tysięcy oraz pomoc od Ikei. „Projekt w sąsiedztwie” ma być gotowy do końca roku. (...)

spottedlublin.pl Mieszkańcy wybrali "Projekt w sąsiedztwie". Wiemy, kto dostanie 100 tys. zł

Wiemy, kto otrzyma 100 tys. zł na 
realizację swoich pomysłów w 
konkursie "Projekt w sąsiedztwie" 
zorganizowanym przez IKEA.

(...) Mieszkańcy Lublina zdecydowali o projekcie, który zostanie zrealizowany w tym roku przy wsparciu IKEA Lublin w ramach „Projektu w Sąsiedztwie. (...) ”. Mieszkańcy Lublina zdecydowali, że to Wspólna Przestrzeń będzie dla nich najlepszym, powitalnym prezentem od powstającego sklepu IKEA Lublin. (...) Pomysł ten został zgłoszony w ramach jednego z etapów „Projektu w sąsiedztwie”, którym był otwarty proces zbierania pomysłów od mieszkańców Lublina na inicjatywę społeczną, której realizację mogłaby wesprzeć IKEA. – Wspólna Przestrzeń to pomysł na stworzenie miejsca otwartego dla wszystkich mieszkańców Lublina. (...) IKEA Lublin przeznaczy na dofinansowanie realizacji zwycięskiego projektu 100 tys. złotych. (...) W ciągu najbliższych miesięcy IKEA Lublin wraz z Kooperatywą Lubelską będą pracować nad realizacją pomysłu, przygotowując lokal przy ul. (...)

dziennikwschodni.pl Wiadomo, kto dostanie 100 tys. zł od IKEA. Gdzie powstanie "Wspólna Przestrzeń"? 6 085 (...) Wiadomo, kto dostanie 100 tys. zł od IKEA. (...) IKEA. (...) Wiemy, kto otrzyma 100 tys. zł na realizację swoich pomysłów w konkursie „Projekt w sąsiedztwie” zorganizowanym przez IKEA. (...) W ciągu najbliższych miesięcy IKEA Lublin wraz z Kooperatywą Lubelską będą pracować nad realizacją pomysłu, przygotowując lokal przy ul. (...) ”. IKEA Projekt w sąsiedztwie - prezentacje projektów. (...)

kurierlubelski.pl Lublinianie wybrali ekologiczną kuchnię. Pieniądze da IKEA

Wiemy, kto otrzyma 100 tys. zł na 
realizację swoich pomysłów w 
konkursie "Projekt w sąsiedztwie" 
zorganizowanym przez IKEA.

(...) Pieniądze da IKEA. (...) Wspólna Przestrzeń zwycięzcą „Projektu w Sąsiedztwie” zorganizowanego przez IKEA Lublin. (...) W ciągu najbliższych miesięcy IKEA Lublin wraz z Kooperatywą Lubelską będą pracować nad realizacją pomysłu, przygotowując lokal przy ul. (...) Ma być powitalnym prezentem od powstającego sklepu IKEA Lublin. (...)

poland.shafaqna.com Mieszkańcy wybrali! To na ten projekt IKEA da 100 tys. zł.Głosowanie na "Projekt w 
sąsiedztwie". (...) To na ten projekt IKEA da 100 tys. zł. (...)
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http://www.kurierlubelski.pl/strefa-biznesu/wiadomosci/z-regionu/a/lublinianie-wybrali-ekologiczna-kuchnie-pieniadze-da-ikea,12028942/
http://poland.shafaqna.com/PL/PL/423023
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Portale 2017-04-27

Portale 2017-04-27 640

Portale 2017-04-27 553

Portale Konkurs sieci IKEA. 2017-04-26

Portale 2017-04-20 310

Portale 2017-04-14

Portale Do kogo trafi sto tysięcy od IKEA. 2017-04-06 310

Portale Akcja "Projekt w sąsiedztwie". 2017-04-03 339

Portale Akcja "Projekt w sąsiedztwie". 2017-04-03

Portale 2017-04-03 553

Portale Akcja "Projekt w sąsiedztwie". 2017-04-03 126

Portale 2017-03-30 324

Portale 2017-03-30 214

Portale 2017-03-30 500

Portale 2017-03-30

Portale 2017-03-30 640

fakt.pl Mieszkańcy wybrali! To na ten projekt IKEA da 100 tys. zł.

Wiemy, kto otrzyma 100 tys. zł na 
realizację swoich pomysłów w 
konkursie "Projekt w sąsiedztwie" 
zorganizowanym przez IKEA.

5 000 (...) To na ten projekt IKEA da 100 tys. zł. (...) Głosowanie na jeden z trzech finałowych projektów w ramach akcji IKEA „Projekt w Sąsiedztwie” trwało do 23 kwietnia. (...) W ciągu najbliższych miesięcy IKEA Lublin wraz z Kooperatywą Lubelską będą pracować nad realizacją pomysłu, przygotowując lokal przy ul. (...)

lublin.eska.pl Wiadomo, kto dostanie 100 tys. zł od IKEA. Gdzie powstanie "Wspólna Przestrzeń"?

Wiemy, kto otrzyma 100 tys. zł na 
realizację swoich pomysłów w 
konkursie "Projekt w sąsiedztwie" 
zorganizowanym przez IKEA.

(...) Wiadomo, kto dostanie 100 tys. zł od IKEA. (...) Wiemy, kto otrzyma 100 tys. zł na realizację swoich pomysłów w konkursie „Projekt w sąsiedztwie” zorganizowanym przez IKEA. (...) O zwycięstwie zadecydowały zaledwie 32 głosy. http://www.dziennikwschodni.pl/lublin/wiadomo-kto-dostanie-100-tys-zl-od-ikea-gdzie-powstanie-wspolna-przestrzen,n,1000198316.html. (...)

lubelska.tv Konkurs IKEA: Wspólna Przestrzeń zwycięzcą "Projektu w Sąsiedztwie" *

Wiemy, kto otrzyma 100 tys. zł na 
realizację swoich pomysłów w 
konkursie "Projekt w sąsiedztwie" 
zorganizowanym przez IKEA.

(...) Konkurs IKEA: Wspólna Przestrzeń zwycięzcą „Projektu w Sąsiedztwie. (...) ” * Krzysztof Boguń 23 kwietnia br. zakończyło się internetowe głosowanie mieszkańców Lublina na projekt społeczny, który zostanie zrealizowany w tym roku przy wsparciu IKEA Lublin w ramach „Projektu w Sąsiedztwie. (...) ”. Mieszkańcy Lublina zdecydowali, że to Wspólna Przestrzeń będzie dla nich najlepszym, powitalnym prezentem od powstającego sklepu IKEA Lublin. (...) Pomysł ten został zgłoszony w ramach jednego z etapów „Projektu w sąsiedztwie”, którym był otwarty proces zbierania pomysłów od mieszkańców Lublina na inicjatywę społeczną, której realizację mogłaby wesprzeć IKEA. (...)

lublin.onet.pl Ikea ogłosiła wyniki konkursu. Wiemy kto dostanie 100 tys. zł 3 500 (...) Ikea ogłosiła wyniki konkursu. (...) Ikea ogłosiła dzisiaj wyniki głosowania, które zakończyło się w niedzielę 23 kwietnia. (...)

nowytydzien.pl Głosowanie jeszcze tylko przez pięć dni

Jeszcze tylko przez pięć dni, do 
najbliższej niedzieli, potrwa 
internetowe głosowanie na jeden z 
trzech pomysłów, który zostanie 
zrealizowany w Lublinie w ramach 
akcji IKEA „Projekt w sąsiedztwie.

(...) Jeszcze tylko przez pięć dni, do najbliższej niedzieli, potrwa internetowe głosowanie na jeden z trzech pomysłów, który zostanie zrealizowany w Lublinie w ramach akcji IKEA „Projekt w sąsiedztwie. (...) ”. Zwycięzcę poznamy 26 kwietnia. „Projekt w sąsiedztwie” jest jednym z elementów budowania przez sklep IKEA Lublin, który już za kilka miesięcy otworzy się przy Al. (...) Pierwszym, rozpoczętym jeszcze w ubiegłym roku, było stworzenie Rady Sąsiedzkiej – grupy ponad dwudziestu zaangażowanych i aktywnych mieszkańców miasta, którzy służyli swoją wiedzą, doświadczeniem i doradzali IKEA. (...) Drugim etapem była seria spotkań roboczych, w trakcie których przedstawiciele IKEA, Instytutu na Rzecz Ekorozwoju – partnera akcji – oraz Rady Sąsiedzkiej dyskutowali nad potrzebami lublinian. (...) Od trzech tygodni w internecie na stronie IKEA.pl/dlaLublina trwa głosowanie. (...) Gorąco zachęcam do odwiedzenia strony IKEA.pl/dlaLublina, zapoznania się z finałowymi projektami oraz oddania swojego głosu – mówi Monika Kosińska, dyrektor sklepu IKEA Lublin. (...) Ogłoszenie zwycięskiego projektu, na którego realizację IKEA przeznaczy 100 tysięcy złotych, nastąpi 26 kwietnia.KB. (...)

nowymarketing.pl IKEA Po Sąsiedzku - Szwecja w sercu Lublina

IKEA Po Sąsiedzku - Szwecja w sercu 
Lublina inf. prasowa 5 kwietnia 
powstał nowy kanał komunikacji, 
stworzony specjalnie dla marki IKEA 
czyli IKEA Po Sąsiedzku.

2 000 (...) IKEA Po Sąsiedzku - Szwecja w sercu Lublina inf. prasowa 5 kwietnia powstał nowy kanał komunikacji, stworzony specjalnie dla marki IKEA czyli IKEA Po Sąsiedzku. (...) Jest to część komunikacji wprowadzającej markę IKEA do Lublina. (...) ”. Od kilku miesięcy wspólnie z mieszkańcami Lublina przygotowywany jest projekt przydatny społecznie, który będzie prezentem IKEA dla lublinian. (...) Jednak najbardziej niespotykanym etapem całego projektu otwarcia nowego sklepu IKEA w Lublinie jest IKEA Po Sąsiedzku. (...) IKEA Po Sąsiedzku promowana jest za pomocą social mediów. (...) W sieci pojawił się pierwszy spot promujący IKEA Po Sąsiedzku. (...)

nowytydzien.pl Do kogo trafi sto tysięcy od IKEA? (...) Do kogo trafi sto tysięcy od IKEA. (...) - Monika Kosińska (w pierwszym rzędzie), dyrektor sklepu IKEA Lublin, który jeszcze w tym roku zostanie otwarty przy Al. (...) W ramach akcji IKEA „Projekt w sąsiedztwie” rozpoczęło się internetowe głosowanie, które ma wyłonić zwycięski projekt społeczny dla Lublina. (...) Najlepszy pomysł zostanie zrealizowany jeszcze w tym roku dzięki wsparciu IKEA Lublin. (...) ”. Ma on ma na celu wybór projektu najlepiej odpowiadającego na potrzeby mieszkańców Lublina, a następnie jego realizację. „Projekt w sąsiedztwie” jest jednym z elementów budowania przez IKEA Lublin dobrosąsiedzkich relacji z mieszkańcami i tworzenia w mieście jeszcze lepszego życia na co dzień. (...) Pierwszym, rozpoczętym jeszcze w ubiegłym roku, było stworzenie Rady Sąsiedzkiej – grupy ponad dwudziestu zaangażowanych i aktywnych mieszkańców miasta, którzy służyli swoją wiedzą oraz doświadczeniem i doradzali IKEA. (...) Drugim etapem była seria spotkań roboczych, w trakcie których przedstawiciele IKEA, Instytutu na Rzecz Ekorozwoju – partnera akcji – oraz Rady Sąsiedzkiej dyskutowali nad potrzebami lublinian. (...) Teraz te trzy pomysły zostają poddane pod głosowaniu otwarte dla wszystkich mieszkańców, które prowadzone jest na stronie IKEA.pl/dlaLublina. – Zapraszamy do głosowania wszystkich lublinian. (...) Chcemy, by to właśnie oni demokratycznie, zadecydowali o prezencie – zwycięskim „Projekcie w sąsiedztwie” – który najlepiej trafia w ich potrzeby i marzenia, a którego realizację będzie wspierać IKEA Lublin – przekonuje Agata Czachórska, specjalista ds. komunikacji korporacyjnej IKEA Retail w Polsce. (...) Na początku miesiąca IKEA przygotuje również specjalne miejsce na Krakowskim Przedmieściu 55, w którym będzie można oddać swój głos bez konieczności posiadania dostępu do internetu. (...) Końcowymi etapami procesu wyboru prezentu będą: ogłoszenie zwycięskiego projektu i jego realizacja, na którą IKEA przeznaczy 100 tysięcy złotych. – Każdy z przedstawionych dzisiaj projektów ma duży potencjał i jest warty realizacji. (...) Gorąco zachęcamy do odwiedzenia strony IKEA.pl/dlaLublina, zapoznania się z finałowymi projektami oraz oddania swojego głosu – mówi Monika Kosińska, dyrektor sklepu IKEA Lublin. (...)

poland.shafaqna.com Dadzą 100 tys. zł. mieszkańcom Lublina (...) IKEA przeznaczy 100 tys. zł. na realizację jednego z nich. (...)

fakt.pl Dadzą 100 tys. zł. mieszkańcom Lublina 5 000 (...) IKEA przeznaczy 100 tys. zł. na realizację jednego z nich. (...) IKEA przygotuje też specjalne miejsce na Krakowskim Przedmieściu 55, w którym będzie można oddać swój głos bez konieczności posiadania dostępu do internetu. (...) Dlatego pomożemy w realizacji pomysłu, który ludzie wybiorą sami – mówi Monika Kosińska, dyrektor Sklepu IKEA Lublin. (...) Polska IKEA najlepsza na świecie. (...) IKEA sfinansuje pomysł mieszkańców dla Lublina. (...) IKEA sfinansuje pomysł mieszkańców dla Lublina. (...) IKEA sfinansuje pomysł mieszkańców dla Lublina. (...)

lubelska.tv 100 tysięcy za najlepszy pomysł Informacja na temat akcji "Projekt w 
sąsiedztwie". (...) Nagrodę funduje IKEA. (...) Głosowanie właśnie ruszyło na stronie IKEA.pl/dlaLublina. (...)

informacjaprasowa.comDadzą 100 tys. zł. mieszkańcom Lublina (...) IKEA przeznaczy 100 tys. zł. na realizację jednego z nich. (...)

centrum.fm Nowi sąsiedzi Lublina witają się z mieszkańcami. IKEA prezentuje propozycje Projektów w Sąsiedztwie!
Warsztat "zrób to sam", promowanie 
ekologicznego gotowania czy 
edukacja rowerowa.

(...) IKEA prezentuje propozycje Projektów w Sąsiedztwie. (...) Mieszkańcy Lublina mają szansę wybrać projekt, który zostanie wsparty przez Ikeę. red. (...) Katarzyna Grochocka i Agata Czachórska z IKEA – Chcemy się przywitać z Lublinem i jego mieszkańcami. – mówi Agata Czachórska, specjalista do spraw komunikacji korporacyjnej IKEA. (...) Lublin ma szansę wybrać swoją własną inicjatywę, którą zrealizuje IKEA. (...) Głosowanie potrwa do 26 kwietnia, a formularz i prezentacje projektów znajdziecie na stronie ikea.pl/dlalublina. (...)

1wiadomosci.pl Kto zdobędzie 100 tys. zł? Zagłosuj w konkursie IKEA Lublin - opis projektów
W środę rozpoczęło się internetowe 
głosowanie w ramach akcji IKEA 
"Projekt w sąsiedztwie".

(...) Zagłosuj w konkursie IKEA Lublin – opis projektów. (...) W środę rozpoczęło się internetowe głosowanie w ramach akcji IKEA „Projekt w sąsiedztwie. (...) Realizację zwycięskiego projektu sfinansuje IKEA. (...)

kurierlubelski.pl Lublinianie walczą o tysiące złotych od IKEA

Rozpoczęło się internetowe 
głosowanie, które ma wyłonić 
zwycięski pomysł w ramach akcji IKEA 
"Projekt w sąsiedztwie".

(...) Lublinianie walczą o tysiące złotych od IKEA. (...) Rozpoczęło się internetowe głosowanie, które ma wyłonić zwycięski pomysł w ramach akcji IKEA „Projekt w sąsiedztwie. (...) Realizowany przez IKEA „Projekt w sąsiedztwie” rozpoczął się jeszcze w ubiegłym roku od skompletowania Rady Sąsiedzkiej - grupy ponad dwudziestu zaangażowanych i aktywnych mieszkańców Lublina. (...) Głosy można oddawać od środy na stronie IKEA.pl/dlaLublina. (...) Na początku kwietnia IKEA przygotuje również specjalne miejsce na Krakowskim Przedmieściu 55, w którym będzie można opowiedzieć się za konkretnym projektem bez konieczności posiadania dostępu do internetu. (...) Najlepszy pomysł zostanie zrealizowany jeszcze w tym roku dzięki wsparciu IKEA Lublin. (...) Pierwsze zakupy w nowym sklepie sieci IKEA przy al. (...) Lublinianie walczą o tysiące złotych od IKEA materiały nadesłane. (...)

lublin.onet.pl Ikea wprowadza się do Lublina. Trzy projekty walczą o 100 tys. złotych
"Projekt w sąsiedztwie" - tak nazywa 
się akcja Ikea Lublin, która ma 
wyłonić w głosowaniu jeden projekt.

3 500 (...) Ikea wprowadza się do Lublina. (...) Sebastian Białach "Projekt w sąsiedztwie" – tak nazywa się akcja Ikea Lublin, która ma wyłonić w głosowaniu jeden projekt. (...) W specjalnie do tego przystosowanym miejsce będzie można nadać nowe życie rzeczom, które normalnie zostałyby wyrzucone na śmietnik czy po prostu skręcić meble z Ikei. (...) Każdy może oddać głos za pomocą strony internetowej ikea.pl/dlalublina. (...) Po tym terminie zwycięski projekt trafi do realizacji. - Oprócz wprowadzenia się do miasta i powiedzenia "cześć" chcemy zrobić coś więcej – mówi Agata Czachórska z biura prasowego Ikea. – Chcemy, aby ten projekt był namacalny i aby dla mieszkańców Lublina była to wartość dodana – dodaje Monika Kosińska, dyrektor sklepu Ikea Lublin. (...)

lublin.eska.pl Kto zdobędzie 100 tys. zł? Zagłosuj w konkursie IKEA Lublin - opis projektówIKEA zrealizuje projekt społeczny dla 
mieszkańców Lublina (...) Zagłosuj w konkursie IKEA Lublin - opis projektów. (...) W środę rozpoczęło się internetowe głosowanie w ramach akcji IKEA „Projekt w sąsiedztwie. (...) Realizację zwycięskiego projektu sfinansuje IKEA. http://www.dziennikwschodni.pl/lublin/kto-zdobedzie-100-tys-zl-zaglosuj-w-konkursie-ikea-lublin-opis-projektow,n,1000196776.html. (...)

http://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/lublin/ikea-zrealizuje-w-lublinie-projekt-wspolna-przestrzen/zk00d39
http://lublin.eska.pl/a-newsy/wiadomo-kto-dostanie-100-tys-zl-od-ikea-gdzie-powstanie-wspolna-przestrzen-0421ce5a/428511
http://www.lubelska.tv/wiadomosci/3360,konkurs-ikea-wspolna-przestrzen-zwyciezca-projektu
http://lublin.onet.pl/ikea-oglosila-wyniki-konkursu-wiemy-kto-dostanie-100-tys-zl/132rr7n
http://www.nowytydzien.pl/glosowanie-jeszcze-piec-dni/
http://nowymarketing.pl/a/13587,ikea-po-sasiedzku-szwecja-w-sercu-lublina
http://www.nowytydzien.pl/kogo-trafi-sto-tysiecy-ikea/
http://poland.shafaqna.com/PL/PL/407923
http://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/lublin/ikea-sfinansuje-pomysl-dla-lublina-projekt-w-sasiedztwie/wm6gfkb
http://www.lubelska.tv/wiadomosci/3191,100-tysiecy-za-najlepszy-pomysl
http://informacjaprasowa.com/2017/04/03/dadza-100-tys-zl-mieszkancom-lublina/
http://centrum.fm/nowi-sasiedzi-lublina-witaja-sie-z-mieszkancami-ikea-prezentuje-propozycje-projektow-w-sasiedztwie/
http://1wiadomosci.pl/kto-zdobdzie-100-tys-z-zagosuj-w-konkursie-ikea-lublin-opis-projektw/
http://www.kurierlubelski.pl/strefa-biznesu/wiadomosci/z-regionu/a/lublinianie-walcza-o-tysiace-zlotych-od-ikea,11936524/
http://lublin.onet.pl/ikea-wprowadza-sie-do-lublina-trzy-projekty-walcza-o-100-tys-zlotych/lmg8yg3
http://lublin.eska.pl/a-newsy/kto-zdobedzie-100-tys-zl-zaglosuj-w-konkursie-ikea-lublin-opis-projektow-104fdf87/406987
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Portale Informacja dotycząca Ikea Lublin. 2017-03-30 583

Portale 2017-03-30

Portale Informacja dotycząca Ikea Lublin. 2017-03-30 640

Portale 2017-03-30 310

Portale 2017-03-29

Portale 2017-03-29

Portale 2017-03-29 566

Portale 2017-03-27

Portale 2017-03-27 324

Portale Informacja dotycząca IKEA Lublin. 2017-03-23 566

Portale 2017-02-02 310

Portale 2017-01-27 324

Portale 2017-01-27

Portale 2017-01-26

Portale 2017-01-20

Portale 2016-12-08 310

minitrends.club trends: Lublin, IKEA (...) trends: Lublin, IKEA. (...) Zagłosuj w konkursie IKEA Lublin - opis projektów » Dziennik Wschodni. (...) W ramach akcji IKEA „Projekt w sąsiedztwie”, rozpoczęło się internetowe głosowanie, które ma wyłonić zwycięski projekt społeczny dla Lublina.[...] "Projekt w sąsiedztwie" – tak nazywa się akcja Ikea Lublin, która ma wyłonić w głosowaniu jeden projekt. (...) [...] IKEA w Lublinie. (...) Ikea wprowadza się do Lublina. (...)

lublin.wyborcza.pl Mieszkańcy zgłosili pomysły dla Lublina. IKEA sfinansuje jeden z nichIKEA zrealizuje projekt społeczny dla 
mieszkańców Lublina 3 200 (...) IKEA sfinansuje jeden z nich. (...) IKEA jeszcze w tym roku w całości sfinansuje jeden z nich. (...) ”. To pomysł IKEA na to, aby przywitać się z mieszkańcami w związku z otwarciem swojego 10. w Polsce sklepu. (...) Koszt każdego z przedsięwzięć ma nie przekroczyć 100 tysięcy złotych, a sfinansuje go w całości IKEA Lublin. (...) Gorąco zachęcamy do odwiedzenia strony IKEA.pl/dlaLublina, zapoznania się z finałowymi projektami oraz oddania swojego głosu - mówi Monika Kosińska, dyrektor sklepu IKEA Lublin. (...) Zagłosować będzie można także w punkcie IKEA Spotkajmy się przy Krakowskim Przedmieściu 55. (...)

lublin.eska.pl Ikea wprowadza się do Lublina Trzy projekty walczą o 100 tys złotych (...) Ikea wprowadza się do Lublina Trzy projekty walczą o 100 tys złotych. (...) Projekt w sąsiedztwie tak nazywa się akcja Ikea Lublin która ma wyłonić w głosowaniu jeden projekt Zwycięzca otrzyma 100 tys zł i trafi do realizacji Dzisiaj po http://adinfo24.pl/lubelskie/82344,ikea_wprowadza_sie_do_lublina_trzy_projekty_walcza_o_100_tys_zlotych.html. (...)

nowytydzien.pl Kto najlepiej trafi w potrzeby i marzenia mieszkańców?

Już w najbliższą środę (29 marca) 
mieszkańcy Lublina będą mogli 
posłuchać na żywo autorów trzech 
pomysłów na "Projekt w sąsiedztwie", 
a następnie oddać swój głos na jeden 
z nich.

(...) - W ramach akcji „Projekt w Sąsiedztwie” do IKEA spłynęło łącznie dwadzieścia osiem pomysłów na działania społeczne w Lublinie. (...) Już za kilka miesięcy w mieście nad Bystrzycą otwarty zostanie sklep IKEA. (...) W ramach akcji „Projekt w Sąsiedztwie” do IKEA spłynęło łącznie dwadzieścia osiem pomysłów na działania społeczne w Lublinie. (...) Przedstawiciele IKEA, Instytutu na rzecz Ekorozwoju oraz Rady Sąsiedzkiej, czyli grupy aktywnych społecznie i uznanych lubelskich aktywistów, wybrali spośród nich trzy najlepsze propozycje. (...) Najbliższe, środowe spotkanie to ostatni etap wyboru pomysłu na prezent dla lublinian, czyli projektu społecznego, w którego przeprowadzeniu pomoże IKEA Lublin. – Podczas prezentacji mieszkańcy Lublina będą mogli posłuchać na żywo autorów trzech finałowych pomysłów, którzy przedstawią swoje projekty i będą starali się przekonać obecnych na sali, dlaczego to akurat ich projekt warto zrealizować. (...) Będzie również szansa rozmowy i zadawania pytań autorom – mówi Agata Czachórska, specjalista ds. komunikacji korporacyjnej IKEA Retail w Polsce. – Zapraszamy na spotkanie wszystkich lublinian. (...) Chcemy, by to właśnie oni zadecydowali o prezencie – zwycięskim „Projekcie w sąsiedztwie” – który najlepiej trafia w ich potrzeby i marzenia, a którego realizację będzie wspierać IKEA Lublin – dodaje Agata Czachórska. (...) Tego dnia na stronie IKEA.pl/dlalublina ruszy głosowanie internetowe na najlepszy z trzech przedstawionych projektów. (...) W kwietniu IKEA przygotuje również specjalne miejsce w centrum miasta, w którym będzie można oddać swój głos bez konieczności posiadania dostępu do internetu. (...) IKEA Lublin pomoże zrealizować projekt, który zdobędzie największą liczbę głosów mieszkańców – otrzyma on wsparcie finansowe na poziomie 100 tys. zł. (...)

dziennikwschodni.pl Kto zdobędzie 100 tys. zł? Zagłosuj w konkursie IKEA Lublin - opis projektów
W środę rozpoczęło się internetowe 
głosowanie w ramach akcji IKEA 
"Projekt w sąsiedztwie".

6 085 (...) Zagłosuj w konkursie IKEA Lublin - opis projektów. (...) W środę rozpoczęło się internetowe głosowanie w ramach akcji IKEA „Projekt w sąsiedztwie. (...) Realizację zwycięskiego projektu sfinansuje IKEA. (...) Dzięki akcji, wchodząca do Lublina IKEA zamierza budować dobry wizerunek wśród mieszkańców. (...) Chcemy, by to właśnie oni, demokratycznie, zadecydowali o prezencie, który najlepiej trafia w ich potrzeby – przekonuje Agata Czachórska, specjalista ds. komunikacji korporacyjnej IKEA Retail w Polsce. (...) W przyszłym tygodniu IKEA otworzy również specjalne miejsce na Krakowskim Przedmieściu 55 (róg Wieniawskiej), w którym będzie można oddać swój głos bez konieczności posiadania dostępu do internetu. (...) Na realizację zwycięskiego projektu IKEA przeznaczy 100 tys. zł. (...) Na jeden z finałowych pomysłów można głosować za pośrednictwem strony IKEA.pl/dlaLublina. (...)

dziennikwschodni.pl IKEA w Lublinie przeznaczy 100 tys. zł na projekt społeczny. Wybiorą go mieszkańcyIKEA zrealizuje projekt społeczny dla 
mieszkańców. 6 085 (...) IKEA w Lublinie przeznaczy 100 tys. zł na projekt społeczny. (...) IKEA zrealizuje projekt społeczny dla mieszkańców. (...) W ramach akcji „Projekt w sąsiedztwie” do IKEA spłynęło dwadzieścia osiem pomysłów na akcje społeczne w Lublinie. (...) Zaplanowane na dziś spotkanie to ostatni etap wyboru pomysłu projektu, w którego przeprowadzeniu pomoże IKEA. – Podczas prezentacji, mieszkańcy będą mogli posłuchać autorów trzech finałowych pomysłów, którzy przedstawią swoje projekty i będą starali się przekonać obecnych na sali, dlaczego to akurat ich projekt warto zrealizować. (...) Będzie również szansa rozmowy i zadawania pytań autorom – mówi Agata Czachórska, specjalista ds. komunikacji korporacyjnej IKEA Retail w Polsce. – Zapraszamy na spotkanie wszystkich lublinian. (...) Dziś na stronie IKEA.pl/dlalublina rozpocznie się głosowanie internetowe na najlepszy z trzech przedstawionych projektów. (...) Głosowanie potrwa do 23 kwietnia. 5 kwietnia IKEA przygotuje również na rogu Krakowskiego Przedmieścia i Wieniawskiej miejsce, w którym będzie można oddać swój głos bez korzystania z internetu. (...) Ostatnio IKEA kręciła spot reklamowy w Lublinie. (...)

spottedlublin.pl IKEA w Lublinie. Ruszyło internetowe głosowanie na "Projekt w sąsiedztwie" [LISTA]

W ramach akcji IKEA "Projekt w 
sąsiedztwie", rozpoczęło się 
internetowe głosowanie, które ma 
wyłonić zwycięski projekt społeczny 
dla Lublina.

(...) IKEA w Lublinie. (...) W ramach akcji IKEA „Projekt w sąsiedztwie”, rozpoczęło się internetowe głosowanie, które ma wyłonić zwycięski projekt społeczny dla Lublina. (...) ”. Ma on ma na celu wybór projektu najlepiej odpowiadającego na potrzeby mieszkańców Lublina, a następnie jego realizację. „Projekt w sąsiedztwie” jest jednym z elementów budowania przez IKEA Lublin dobrosąsiedzkich relacji z mieszkańcami i tworzenia w mieście jeszcze lepszego, życia na co dzień. (...) Teraz te trzy pomysły zostają poddane pod głosowanie otwarte dla wszystkich mieszkańców, które prowadzone jest na stronie IKEA.pl/dlaLublina. – Zapraszamy do głosowania wszystkich lublinian. (...) Chcemy, by to właśnie oni, demokratycznie, zadecydowali o prezencie – zwycięskim „Projekcie w sąsiedztwie” – który najlepiej trafia w ich potrzeby i marzenia, a którego realizację będzie wspierać IKEA Lublin – przekonuje Agata Czachórska, Specjalista ds. komunikacji korporacyjnej IKEA Retail w Polsce. (...) IKEA pomoże zrealizować projekt, który zdobędzie największą liczbę głosów mieszkańców – otrzyma on wsparcie finansowe w wysokości 100 tys. zł. (...) Na początku kwietnia IKEA przygotuje również specjalne miejsce na Krakowskim Przedmieściu 55, w którym będzie można oddać swój głos bez konieczności posiadania dostępu do internetu. (...)

dziennikwschodni.pl IKEA w Lublinie. Kręcą spot reklamowy, wybierają projekt za 100 tys. zł

W poniedziałek i wtorek kierowcy i 
piesi mogą się natknąć na utrudnienia 
w ruchu na skrzyżowaniu ul. 
Krakowskie Przedmieście i 
Wieniawskiej w Lublinie.

6 085 (...) IKEA w Lublinie. (...) Przez dwa dni będzie tam nagrywany spot promocyjny miejsca IKEA Po Sąsiedzku, które znajduje się przy Krakowskim Przedmieściu 55. (...) Otwarcie miejsca, które zaplanowano na 5 kwietnia, ma związek z powstającym w Lublinie centrum handlowym IKEA. (...) Kolejny projekt związany z inwestycją to zaś "Projekt w sąsiedztwie", w ramach którego IKEA zbierała pomysły na działania społeczne w Lublinie. (...) Będzie również szansa rozmowy i zadawania pytań autorom – mówi Agata Czachórska z IKEA Retail w Polsce. (...) Tego dnia na stronie IKEA.pl/dlalublina ruszy głosowanie internetowe na najlepszy z trzech przedstawionych projektów. IKEA Lublin pomoże zrealizować projekt, który zdobędzie największą liczbę głosów mieszkańców – otrzyma on wsparcie finansowe w wysokości 100 tys. zł. (...) IKEA Lublin - kiedy otwarcie. (...) Centrum handlowe IKEA powstanie przy al. (...)

centrum.fm IKEA zmienia Lublin. W środę rusza głosowanie na projekty społeczne - jeden z nich zostanie sfinansowany przez Szwedów.

W poniedziałek i wtorek kierowcy oraz 
piesi mogą się natknąć na utrudnienia 
w ruchu na skrzyżowaniu ul. 
Krakowskie Przedmieście i 
Wieniawskiej.

(...) IKEA zmienia Lublin. (...) IKEA zmienia Lublin. (...) Tam IKEA nagrywa spot reklamowy dotyczący jej nowego projektu. (...) IKEA Po Sąsiedzku będzie miejscem spotkań, w którym mają odbywać się także warsztaty poruszające tematykę urządzania wnętrz. (...) Więcej informacji znajdziecie na stronie ikea.pl/dlalublina. (...)

spottedlublin.pl IKEA zaprasza na spotkanie z autorami projektów społecznych dla Lublina (...) IKEA zaprasza na spotkanie z autorami projektów społecznych dla Lublina fot. mat. prasowe. (...) W ramach akcji „Projekt w Sąsiedztwie” do IKEA spłynęło łącznie dwadzieścia osiem pomysłów na działania społeczne w Lublinie. (...) Przedstawiciele IKEA, Instytutu na rzecz Ekorozwoju oraz Rady Sąsiedzkiej, czyli grupy aktywnych społecznie i uznanych lubelskich aktywistów, wybrali spośród nich trzy najlepsze propozycje. (...) Spotkanie 29 marca to ostatni etap wyboru pomysłu na prezent dla lublinian – czyli projektu społecznego, w którego przeprowadzeniu pomoże IKEA Lublin. – Podczas prezentacji, mieszkańcy Lublina będą mogli posłuchać na żywo autorów trzech finałowych pomysłów, którzy przedstawią swoje projekty i będą starali się przekonać obecnych na sali, dlaczego to akurat ich projekt warto zrealizować. (...) Będzie również szansa rozmowy i zadawania pytań autorom – mówi Agata Czachórska, Specjalista ds. komunikacji korporacyjnej IKEA Retail w Polsce. (...) Tego też dnia na stronie ikea.pl/dlalublina ruszy głosowanie internetowe na najlepszy z trzech przedstawionych projektów. (...) W kwietniu IKEA przygotuje również specjalne miejsce w centrum miasta, w którym będzie można oddać swój głos bez konieczności posiadania dostępu do internetu. (...) IKEA Lublin pomoże zrealizować projekt, który zdobędzie największą liczbę głosów mieszkańców – otrzyma on wsparcie finansowe na poziomie 100 tys. zł. (...)

nowytydzien.pl IKEA dla Lublina

Do 5 lutego lublinianie mogą zgłaszać 
własne propozycje działań i zmian, 
które chcieliby przeprowadzić w 
swoim mieście. 

(...) IKEA dla Lublina. (...) Od października ubiegłego roku IKEA, której sklep powstaje przy Al. (...) W ten sposób firma chce poznać potrzeby mieszkańców i odpowiedzieć na nie, realizując wybrany projekt społeczny. – W IKEA dążymy do tego, by jakość codziennego życia wszystkich ludzi, na których mamy wpływ, była coraz lepsza. (...) Wierzymy, że wspólnie możemy zrobić wiele dobrego dla miasta i jego mieszkańców – mówi Agata Czachórska, specjalista ds. komunikacji korporacyjnej IKEA Retail w Polsce. (...) Swoje pomysły może zgłosić każdy pełnoletni mieszkaniec Lublina, korzystając z informacji i formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie IKEA.pl/dlalublina. (...) Na podstawie pomysłów zgłoszonych przez mieszkańców Rada Sąsiedzka podczas kolejnych spotkań wspólnie z przedstawicielami IKEA oraz Instytutu na rzecz Ekorozwoju, opracuje trzy projekty społeczne. (...) Następnie na stronie IKEA.pl/dlalublina zostanie uruchomiony internetowy system do głosowania. (...) Z końcem wiosny poznamy zwycięski projekt, na który IKEA Lublin przeznaczy 100 tys. złotych. (...) Szczegóły dotyczące „Projektu w sąsiedztwie” oraz formularz zgłoszeniowy wraz z podstawowymi informacjami na temat przyjmowanych pomysłów znajdują się na IKEA.pl/dlalublina. (...) IKEA prowadzi również rekrutację do lubelskiego sklepu. (...) Obecnie IKEA poszukuje do pracy kierownika i specjalisty ds. planowania czasu pracy, pracowników technicznych oraz sprzedawców (w wymiarze pracy 1/2, 3/4 lub pełny etat. (...) Zainteresowane osoby mogą aplikować poprzez stronę internetową ikea.pl KB. (...)

centrum.fm IKEA zbiera pomysły na projekty społeczne od mieszkańców Lublina

Lublinianie mogą zgłaszać własne 
propozycje na działania i zmiany jakie 
chcieliby wprowadzić w swoim 
mieście.

(...) IKEA zbiera pomysły na projekty społeczne od mieszkańców Lublina. (...) IKEA Lublin przeznaczy na niego 100 tysięcy złotych. (...) Aby to zrobić należy wypełnić formularz na stronie ikea.pl/dlalublina. (...)

lublin.onet.pl Masz pomysł na projekt społeczny? Na jego realizację znajdzie się 100 tys. zł

Tylko do 5 lutego mieszkańcy Lublina 
mogą zgłaszać swoje pomysły w 
ramach programu "Projekty w 
Sąsiedztwie", który jest realizowany 
przez sklep IKEA. 

3 500 (...) Tylko do 5 lutego mieszkańcy Lublina mogą zgłaszać swoje pomysły w ramach programu "Projekty w Sąsiedztwie", który jest realizowany przez sklep IKEA. (...) Zachęcam wszystkich lublinian do zgłaszania swoich pomysłów na działania, które mogą przynieść pozytywne zmiany - mówi Agata Czachórska, specjalista ds. komunikacji korporacyjnej IKEA Retail w Polsce. (...)

lublin.wyborcza.pl Masz pomysł dla miasta? Ikea na niego czeka. Wybierze trzy najlepszeIkea zbiera pomysły na projekty 
społeczne, które zrealizuje w Lublinie. 3 200 (...) Ikea na niego czeka. (...) Punkt informacyjny sieci IKEA w Lublinie (JAKUB ORZECHOWSKI. (...) Ikea zbiera pomysły na projekty społeczne, które zrealizuje w Lublinie. (...) Można to zrobić przez formularz na stronie ikea.pl/dlalublina do niedizeli 5 lutego. (...) Ikea na jego realizację przeznaczy 100 tys. złotych. (...) Przypomnijmy, że trwa budowa sklepu Ikea w Lublinie. (...)

dziennikwschodni.pl Praca w sklepie IKEA w Lublinie: Ruszyła rekrutacja pracowników. Ile można zarobić?
Skandynawski koncern za kilka 
miesięcy otworzy swój sklep przy al. 
Spółdzielczości Pracy.

6 085 (...) Praca w sklepie IKEA w Lublinie: Ruszyła rekrutacja pracowników. (...) Rekrutacja do sklepu prowadzona będzie w miejscu o nazwie „IKEA Spotkajmy się” przy ul. (...) Krakowskie Przedmieściu 55 (II piętro). – To przestrzeń stworzona specjalnie do celów rekrutacji, miejsce przyjemne, zaprojektowane w taki sposób, aby zminimalizować stres związany z rozmową kwalifikacyjną – wyjaśnia Agata Czachórska, specjalista ds. komunikacji korporacyjnej IKEA Retail w Polsce. –W „IKEA Spotkajmy się” będą odbywały się również warsztaty i szkolenia, a także spotkania Rady Sąsiedzkiej „Projektu w sąsiedztwie. (...) ”. Wcześniej IKEA ogłosiła nabór jedynie na stanowiska kierownicze. (...) Ogłoszenia będą sukcesywnie pojawiać się na stronie IKEA.pl/Lublin, w zakładce oferty pracy. (...) Firma stawia na różnorodność i poszukuje osób z różnymi kompetencjami oraz doświadczeniem, w zależności od stanowiska. – Szukamy osób, które są szczere, otwarte, które dobrze się czują w pracy zespołowej i dla których urządzanie wnętrz jest pasją – mówi Monika Kosińska, dyrektor sklepu IKEA Lublin. – Bardzo ważne jest dla nas również, by osoby zainteresowane pracą w naszym sklepie, miały naturalną łatwość kontaktu z klientami. (...) Płace w IKEA zależą oczywiście od stanowiska. (...) Pierwszy krok do zdobycia pracy w IKEA to przesłanie listu motywacyjnego i życiorysu za pośrednictwem systemu rekrutacyjnego firmy. (...) IKEA ma w Polsce 10 sklepów. (...) Praca w IKEA: Barista poszukiwany. (...) Jest także praca dla pracownika „kawiarni kreatywnej przestrzeni relaksu” tworzonej dla marki Ikea. (...) Sklep Ikea powstaje przy Al. (...) Jak zapowiada dyrektor lubelskiego sklepu IKEA Monika Kosińska, powstaje tu przestrzeń do wspólnych spotkań pracowników IKEA z osobami zainteresowanymi pracą. – Będziemy do dyspozycji, gotowi odpowiedzieć na wszelkie pytania – mówi. (...)

nowytydzien.pl IKEA poszukuje Aktywnych dla Lublina IKEA poszukuje Aktywnych dla 
Lublina. (...) IKEA poszukuje Aktywnych dla Lublina. (...) - Lubelski sklep IKEA rozpoczyna „Projekt w sąsiedztwie”, czyli proces narad z przedstawicielami mieszkańców, prowadzony we współpracy z Instytutem na Rzecz Ekorozwoju. (...) Celem procesu jest wybór projektu społecznego, który będzie odpowiadał na realne potrzeby lublinian, a zostanie zrealizowany z pomocą IKEA Lublin. (...) IKEA Lublin, jak przystało na dobrego, nowego sąsiada, pragnie ofiarować na dzień dobry demokratyczny prezent dla wszystkich mieszkańców miasta. (...) IKEA rozpoczęła właśnie poszukiwania tych przedstawicieli – osób aktywnych lokalnie, które wejdą w skład tzw. (...) Teraz IKEA zaprasza kolejne osoby, które wesprą jej zadania. (...) Chętni mogą się zgłaszać do 6 grudnia, wypełniając i przesyłając krótki formularz zgłoszeniowy, dostępny na IKEA.pl/dlalublina. – Do Rady Sąsiedzkiej zapraszamy również osoby, które w swoich dzielnicach czy radach lokatorów angażują się w projekty sąsiedzkie. (...) Oni wiedzą najlepiej, czego potrzeba, aby życie w ich okolicy mogło być choć trochę lepsze każdego dnia – mówi Monika Kosińska, dyrektor sklepu IKEA Lublin. (...) Jeden z nich, właśnie ten prezent – wybrany przez mieszkańców Lublina w drodze głosowania – zostanie zrealizowany przez IKEA Lublin. (...) Pierwsze spotkanie Rady Sąsiedzkiej odbędzie się już 12 grudnia 2016 r. – Cały proces wyboru prezentu IKEA dla lublinian pod nazwą „Projekt w sąsiedztwie” składa się z kilku etapów. (...) Przy jego pomocy, jeszcze pod koniec wiosny 2017 roku, poznamy zwycięski projekt, który będzie realizowany przez IKEA Lublin. (...) Więcej informacji o „Projekcie w sąsiedztwie” oraz o podstawowych obszarach zaangażowania społecznego IKEA znajduje się na stronie IKEA.pl/dlalublina. (...) O IKEA Celem IKEA jest tworzenie lepszego codziennego życia dla wielu ludzi. (...) IKEA jest godną zaufania, stabilną finansowo i stale rozwijającą się firmą. (...) Grupa IKEA w Polsce posiada obecnie dziewięć sklepów, które w roku finansowym 2016 odwiedziło prawie 28 milionów osób. (...) Ponadto, poprzez IKEA Centres Poland S.A., firma zbudowała i zarządza ośmioma parkami oraz centrami handlowymi. (...) W Jarostach koło Piotrkowa Trybunalskiego zlokalizowane jest Regionalne Centrum Dystrybucyjne, które obsługuje sklepy IKEA w Polsce, Czechach, Słowacji, Rumunii, Bułgarii i na Węgrzech. (...) Ponadto Grupa IKEA zainwestowała w sześć farm wiatrowych, dzięki czemu obecnie wytwarza tyle energii z odnawialnych źródeł, ile sama zużywa na terenie Polski. (...)

http://minitrends.club/pl/1188642-Lublin-IKEA
http://lublin.wyborcza.pl/lublin/7,48724,21565444,mieszkancy-zglosili-pomysly-dla-lublina-ikea-sfinansuje-jeden.html?disableRedirects=true
http://lublin.eska.pl/a-newsy/ikea-wprowadza-sie-do-lublina-trzy-projekty-walcza-o-100-tys-zlotych-9f97aeb2/407758
http://www.nowytydzien.pl/najlepiej-trafi-potrzeby-marzenia-mieszkancow/
http://www.dziennikwschodni.pl/lublin/kto-zdobedzie-100-tys-zl-zaglosuj-w-konkursie-ikea-lublin-opis-projektow,n,1000196776.html
http://www.dziennikwschodni.pl/lublin/ikea-w-lublinie-firma-przeznaczy-100-tys-zl-na-projekt-spoleczny-wybiora-go-mieszkancy,n,1000196709.html
http://spottedlublin.pl/ikea-lublin-internetowe-glosowanie-projekt-w-sasiedztwie/
http://www.dziennikwschodni.pl/lublin/ikea-w-lublinie-kreca-spot-reklamowy-wybieraja-projekt-za-100-tys-zl,n,1000196616.html
http://centrum.fm/ikea-zmienia-lublin-w-srode-rusza-glosowanie-na-projekty-spoleczne-jeden-z-nich-zostanie-sfinansowany-przez-szwedow/
http://spottedlublin.pl/ikea-zaprasza-na-spotkanie-z-autorami-projektow-spolecznych-dla-lublina/
http://www.nowytydzien.pl/ikea-dla-lublina/
http://centrum.fm/ikea-zbiera-pomysly-na-projekty-spoleczne-od-mieszkancow-lublina/
http://lublin.onet.pl/masz-pomysl-na-projekt-spoleczny-na-jego-realizacje-znajdzie-sie-100-tys-zl/47xt6fy
http://lublin.wyborcza.pl/lublin/1,48724,21296573,masz-pomysl-dla-miasta-ikea-na-niego-czeka-wybierze-trzy-najlepsze.html?disableRedirects=true
http://www.dziennikwschodni.pl/lublin/praca-w-sklepie-ikea-w-lublinie-ruszyla-rekrutacja-pracownikow-ile-mozna-zarobic,n,1000193083.html
http://www.nowytydzien.pl/ikea-poszukuje-aktywnych-dla-lublina/
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najnowsze-wiadomosci.euJesteś społecznikiem zaangażowanym w sprawy miasta? Ikea szuka właśnie ciebie (...) Ikea szuka właśnie ciebie. (...) Lubelskie centrum handlowe Ikea dopiero powstaje, ale firma już zaczyna działać. (...) Jego celem będzie wybranie jednego projektu społecznego, który zostanie zrealizowany przez Ikea Lublin. (...)

lublin.wyborcza.pl IKEA podaruje prezent mieszkańcom Lublina. Co to będzie?
Zanim zrobimy zakupy w sklepie IKEA 
szwedzka sieć szykuje dla 
mieszkańców Lublina niespodziankę.

3 200 (...) IKEA podaruje prezent mieszkańcom Lublina. (...) Tak będzie wyglądać lubelska IKEA (Materiały prasowe. (...) Zanim zrobimy zakupy w sklepie IKEA szwedzka sieć szykuje dla mieszkańców Lublina niespodziankę. (...) Później sami lublinianie zdecydują, który z nich powinien zostać zrealizowany "Projekt w sąsiedztwie" - tak ma nazywać się proces narad ze społecznikami, który IKEA będzie prowadziła we współpracy z Instytutem na Rzecz Ekorozwoju. (...) IKEA wybrała już część z nich, pozostali mogą się zgłaszać do 6 grudnia wypełniając krótki formularz na stronie ikea.pl/dlalublina. (...) Zapłaci za niego IKEA. (...)

lublin.onet.pl Jesteś społecznikiem zaangażowanym w sprawy miasta? Ikea szuka właśnie ciebie 3 500 (...) Ikea szuka właśnie ciebie. (...) Ikea szuka właśnie ciebie. (...) Lubelskie centrum handlowe Ikea dopiero powstaje, ale firma już zaczyna działać. (...) Jego celem będzie wybranie jednego projektu społecznego, który zostanie zrealizowany przez Ikea Lublin. (...) Oni wiedzą najlepiej, czego potrzeba, aby życie w ich okolicy mogło być choć trochę lepsze każdego dnia – mówi Monika Kosińska, dyrektor sklepu IKEA Lublin. (...) Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie IKEA.pl/dlalublina. (...)

centrum.fm IKEA angażuje się w rozwój Lublina. Wybrany społeczny projekt ma szansę na realizację. (...) IKEA angażuje się w rozwój Lublina. (...) IKEA poszukuje Aktywnych dla Lublina. (...) Celem jest wybór projektu społecznego, który będzie odpowiadał na realne potrzeby lublinian, a zostanie zrealizowany z pomocą IKEA Lublin. (...) Z kolei gimnazjum numer 18 bierze udział w programie stypendialnym „Na rodzinę można liczyć”. – Z tej szkoły 3 uczniów otrzymuje od nas granty – mówi Agata Czachórska, specjalista do spraw komunikacji korporacyjnej IKEA. (...) Jeden z nich na wiosnę zostanie zrealizowany przez IKEA Lublin. (...) Chętni mogą się zgłaszać do 6 grudnia wypełniając i przesyłając krótki formularz zgłoszeniowy dostępny na IKEA.pl/dlalublina. (...)

dziennikwschodni.pl Ikea buduje sklep i szuka społeczników. Nabór do pracy w specjalnym punkcie rekrutacyjnymIkea buduje sklep i szuka 
społeczników. 6 085 (...) Ikea buduje sklep i szuka społeczników. (...) , IKEA szuka w Lublinie społeczników gotowych do pracy nad wspólnym projektem. (...) Wystarczy wypełnić i przesłać krótki formularz zgłoszenia do „Rady Sąsiedzkiej” dostępny na stronie IKEA.pl/dlalublina. – Jesteśmy otwarci na wszystkich społeczników: działaczy osiedlowych, inicjatorów akcji charytatywnych, animatorów kultury, nauczycieli itp. (...) Oni wiedzą najlepiej, czego potrzeba, aby każdego dnia życie w ich okolicy mogło być trochę lepsze – mówi Monika Kosińska, dyrektor sklepu IKEA Lublin. – Obecnie prowadzimy rekrutację do Rady Sąsiedzkiej. (...) Jeden z nich – wybrany przez mieszkańców miasta w drodze głosowania – zostanie zrealizowany przez IKEA Lublin. (...) Z kolei naboru do pracy w IKEA Lublin można się spodziewać już na początku grudnia. (...) Będzie tam można porozmawiać z pracownikami IKEA, by poznać specyfikę pracy w firmie. (...)
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http://www.najnowsze-wiadomosci.eu/artyku%C5%82/jestes-spolecznikiem-zaangazowanym-w-sprawy-miasta-ikea-szuka-wlasnie-ciebie/1233782
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