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Press Release 

Red Dot Award para RECARO Kids 

Grandate (Itália) / Bayreuth (Alemanha) 01.04.2020 – A RECARO 
Kids é a marca vencedora este ano do renomeado Red Dot 
Award 2020 com o seu carrinho Sadena na categoria “Bebés e 
Crianças”. O Red Dot é o prémio atribuído pela alta qualidade 
do design. O júri internacional concede este selo de qualidade 
apenas a produtos que apresentam um design excelente. 
 
Mais detalhes em www.red-dot.org/pd/winners a partir de 
30.06.2020. 
O carrinho Sadena está prestes a chegar ao mercado. Mais 
informações estarão disponíveis em breve no nosso site: 
https://www.recaro-kids.pt/. 
 
 
Sobre o Red Dot Award 
Há mais de 60 anos, o Red Dot Award oferece aos designers e 
empresas uma plataforma para avaliar a qualidade do design. A 
experiência e os conhecimentos do júri que tem a responsabilidade 
da avaliação, é incomparável. De acordo com o lema “Em busca de 
um bom design e inovação”, cada um dos aproximadamente 6.500 
produtos enviados é testado individualmente e avaliado em conjunto 
sobre a atribuição dos prémios. O processo de avaliação é baseado 
em vários critérios, constantemente adaptados aos novos requisitos 
técnicos, sociais, económicos e ecológicos. Eles fornecem uma 
estrutura de orientação, que é complementada por cada jurado de 
acordo com sua experiência e antecedentes socioculturais. 
 
Os critérios de avaliação incluem, entre outros: 

• Grau de inovação 
• Funcionalidade 
• Qualidade formal 
• Ergonomia 
• Durabilidade 
• Conteúdo simbólico e emocional 
• Periferia do produto 
• Qualidade autoexplicativa 
• Compatibilidade ecológica 

http://www.red-dot.org/pd/winners
https://www.recaro-kids.pt/
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O Júri do Red Dot compreende cerca de 40 especialistas 
internacionais. Eles testam, discutem e avaliam individualmente 
cada proposta, ao vivo e no local. Os envios não são comparados 
entre si, são avaliados individualmente. Enquanto a organização do 
júri muda anualmente, um elemento permanece o mesmo: todos os 
membros comprometem-se com o "Código de Honra" que afirma 
que os jurados não podem participar na votação dos produtos em 
que estiveram envolvidos. 
Mais informações em: https://www.red-dot.org/. 
 
 

Sobre a RECARO Kids 
A RECARO Kids é gerida sinergicamente através de duas empresas 
dedicadas: RECARO Kids GmbH, com sede na Alemanha, dedicada ao 
desenvolvimento de uma gama de produtos premium e a RECARO Kids 
srl, localizada em Itália, responsável por todas as parcerias e processos 
logísticos e comerciais. A RECARO Kids srl é a nova empresa do Grupo 
Artsana que detém a licença mundial exclusiva para o desenvolvimento, 
produção e distribuição de cadeiras auto e carrinhos para crianças de 
qualidade premium, sob a marca RECARO. 
A RECARO Kids integra o portfólio de marcas premium do Artsana Group, 
explorando as sinergias do grupo em termos de vendas, produção, 
fornecimento e desenvolvimento de produto. 
 
Sobre o RECARO Group 
O Grupo RECARO integra as divisões de operação independente RECARO 
Aircraft Seating no Schwäbisch Hall e RECARO eGaming em Stuttgart, 
bem como a RECARO Holding localizada em Stuttgart. As vendas 
consolidadas do Grupo totalizaram mais de 600 milhões de euros em 2018. 
Atualmente, o Grupo emprega mais de 2.700 funcionários nas suas 
unidades em todo o mundo. Os negócios de cadeiras para automóveis, 
bem como de cadeiras auto e carrinhos para crianças, são operados por 
licenciados. 
 
Sobre o Artsana Group 
O Grupo Artsana é líder no setor de produtos para cuidados infantis, através 
de marcas como Chicco, Neo Baby, Boppy, Fiocchi di Riso, Fisiolact e 
RECARO, e no setor de produtos para a saúde pessoal e bem-estar como 
Control e Goovi. Desde 2017, a Artsana também detém 100% do Prenatal 
Retail Group, que atua no setor de produtos para bebés e crianças através 
das marcas Prénatal, Toys Center, Bimbo Store e em França e na Suíça, 
da King Jouet. O Grupo comercializa as suas marcas em mais de 150 
países. O Grupo Artsana conta com mais de 8.200 funcionários nas suas 
23 subsidiárias em todo o mundo e nas suas 4 unidades de produção na 

https://www.red-dot.org/
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Europa, duas das quais em Itália - Verola Nuova (BS) e Gessate (MI). O 
volume de negócios anual consolidado em 2018 ultrapassou os 1.500 
milhões de euros. 
 
 

Press contact: 

Artsana Portugal S.A. 

Rua Humberto Madeira, 9 2730-097 

BARCARENA Tel. 21 434 78 00 

Email: pt.info@artsana.com 
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