Press Release

German Design Award 2021 para RECARO Kids
Grandate (Itália) / Bayreuth (Alemanha) 14.08.2020 – A RECARO
Kids é uma das marcas vencedoras do German Design Award
2021. Este prémio é uma referência internacional quando se
trata do design mais inovador em termos de desenvolvimento e
competitividade no mercado global.
A cadeira auto Tian Elite e o carrinho de passeio Celona foram
premiados na disciplina “Excelente Design de Produto” – na
categoria “Produtos para bebés e crianças”. Ambos os
produtos, a cadeira auto universal do Grupo 1/2/3 e o
confortável carrinho de passeio que integra um sistema
modular livremente configurável, já se encontram disponíveis
no mercado.
Para mais informações sobre os produtos vencedores, consulte por
favor o nosso site:
https://www.recaro-kids.pt/tian-elite.html
https://www.recaro-kids.pt/celona.html
A partir de Novembro de 2020, Tian Elite e Celona serão exibidos na
galeria online do German Design Award:
https://www.german-design-award.com/en/the-winners.html
Sobre o German Design Award
O German Design Award elege produtos e projetos inovadores,
fabricantes e designers que são pioneiros no cenário do design
alemão e internacional. Um júri independente e especializado decide
sobre a atribuição dos prémios aos vencedores. Os membros do júri
são representantes da indústria, universidades, design, arquitetura
e media. São vários os critérios incluídos na avaliação, tais como o
conceito global, a ergonomia, bem como o design e a qualidade
técnica. O German Design Award é apresentado anualmente pela
German Design Council Foundation, organizadora da competição
internacional.
Mais informações: https://www.german-design-award.com/en.html
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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 Gaming 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
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.
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