
I. Kampradas gimė ir augo vokie-

čių kilmės ūkininkų šeimoje.  

(1931 m. būdamas vos 5 metų, 

Ingvaras kaimynams pardavinėjo 

degtukus, vėliau prekiavo žuvi-

mi, uogomis. Taip sukaupė pir-

mąjį kapitalą, nusipirko sportinį 

dviratį, rašomąją mašinėlę. 

1943 m. Ingvaras, būdamas vos 

17 metų, įsteigė bendrovę 

„Ikea“ . 

1947 m. į savo asortimentą 

įtraukė baldus bei išleido pirmąjį 

katalogą. 

1948 m. Kampradas pirmą kar-

tą išplatino reklaminius baldų 

skelbimus. Baldus žemomis 

kainomis pirkdavo iš vietos ga-

mintojų. 

1953 m. kovo 18 d. buvo ati-

daryta IKEA baldų paroda, 

kurioje buvo demonstruojami 

katalogo baldai. Prieš atidary-

mą Kampradas labai jaudino-

si, kadangi tai buvo susiję su 

didele rizika. Atidarymo dieną 

prie buvusių dirbtuvių laukė 

per 1 000 klientų. Manoma, 

kad lankytojus taip pat pritrau-

kė skelbimas, kad bus siūlo-

ma nemokamai pasivaišinti 

kava bei bandelėmis su razi-

nomis. 

Jaunystė 

Verslo plėtra 

Kampradas formaliai nėra 

„Ikea“ akcininkas, jo turtas 

investuotas į keletą trestų bei 

holdingų, kurių tarpusavio 

teisiniai ryšiai, priklausomybės 

iki galo nėra žinomi. Forbes 

duomenimis, verslininko tur-

tas vertinamas 28 mlrd. JAV 

dol. Kampradas laikomas 

turtingiausiu Šveicarijoje gyve-

nančiu žmogumi. Savo verslo 

uždaviniu Kampradas laiko 

tiekti plačiosioms vidutinių 

vartotojų masėms baldus. 

Siekdamas savo tikslo, versli-

ninkas mano, kad būtina nus-

tatyti, ko nori vartotojas, kad 

būtų galima optimaliai organi-

zuoti tiekimą, o tam reikalinga 

pažinti vartotoją. Savo sielos 

kertelėse Kampradas tokiu ir 

jaučiasi, kas jam padeda tin-

kamai veikti, reaguoti į rinkos 

pokyčius. 

Koncerno vadovo darbas, 

pasak Kamprado, yra neišpa-

sakytai sunkus; ištverti galima 

daugiausiai 8-10 metų, todėl 

(kartu ir dėl poveikio sveikatai) 

nepavesiąs šio darbo savo 

sūnums, kurie dirba „Ikea“ 

koncerne, kas 3 metus pasi-

keisdami vadovauja „Ikano“ 

valdybai. Pirma (vyriausias 

sūnus) Peter, po to 

(jauniausias) Mathias, gyve-

nęs D. Britanijoje, vadovaujan-

tis bendrovei Danijoje, prižiū-

rintis IKEA finansus, ir po 3 

metų rotacijos – Jonas, baigęs 

architektūros studijas geriau-

sioje Meno mokykloje Šveicari-

joje, „IKEA“ besirūpinantis 

dizainu bei produktų tobulini-

mu. 

 

Ingvar Kamprad 

Asmenybės bruožai 

I. Kamprado principai versle persmelkė ir jo 

asmeninį gyvenimą. Neišpasakytas taupumas, 

netgi šykštumas, kuklumas, viešumos vengi-

mas aptariami publicistikoje bei knygose. 

Kampradas, pasak žiniasklaidos, dėl palankios 

mokestinės aplinkos persikėlė gyventi į Švei-

cariją (pasak jo paties, tarptautinėje aplinkoje 

veikianti įmonė, jei „neoptimizuoja“ mokes-

čių, neturi jokių šansų išlikti konkurencijoje su 

kitomis). Verslininkas naudojasi nuolaidomis 

seniems žmonėms (pvz., Šveicarijos „Migros“ 

prekybos tinklo „Cumulus“ nuolaidų kortele). 

Pasakojama, kad vieną vėlų žiemos vaka-

rą su žmona Kampradas buvo užtiktas 

autobusų stotelėje, vietoj to, kad grįžimui 

pasinaudojus taksi. 


