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Informacja prasowa 

Nagroda Red Dot dla RECARO Kids 

Grandate (Włochy) / Bayreuth (Niemcy), 01.04.2020 - RECARO 
Kids jest laureatem renomowanej nagrody Red Dot Award 2020 
wraz z wózkiem Sadena w kategorii „Niemowlęta i dzieci”. Red 
Dot to nagroda za wysoką jakość wzornictwa. Międzynarodowe 
jury przyznaje tę prestiżową i pożądaną nagrodę jedynie 
produktom o wyjątkowym designie. 
 

Więcej informacji na www.red-dot.org/pd/winners od 30.06.2020. 
 
Wózek Sadena premiera rynkowa już niebawem, więcej informacji 
będzie dostępnych na naszej stronie internetowej 
https://www.recaro-kids.com. 
 
 
O nagrodę Red Dot 
Od ponad 60 lat Red Dot Award oferuje projektantom i firmom 
platformę do oceny najlepszych projektów. Doświadczenie i wiedza 
jury, podczas oceny projektów jest nieporównywalne z niczym 
innym. Zgodnie z mottem „W poszukiwaniu dobrego designu i 
innowacji” każdy z około 6500 zgłoszonych produktów jest 
indywidualnie testowany a jury wspólnie decyduje o przyznaniu 
nagród. Proces oceny opiera się na różnych kryteriach oceny, które 
są stale dostosowywane do nowych wymagań technicznych, 
społecznych, ekonomicznych i ekologicznych. Zapewniają one 
ramy, które są uzupełniane przez każdego jurora zgodnie z jego 
wiedzą specjalistyczną i doświadczeniem społeczno-kulturowym. 
 
Kryteria oceny obejmują między innymi: 
• Stopień innowacyjności 
• Funkcjonalność 
• Formalną jakość 
• Ergonomię 
• Trwałość 
• Wartości symboliczne i emocjonalne 
• Peryferia produktu 
• Kompatybilność ekologiczną 

http://www.red-dot.org/pd/winners
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Jury Red Dot składa się z około 40 międzynarodowych ekspertów. 
Testują oni omawiają i oceniają każdy zgłoszony projekt 
indywidualnie, na żywo i na miejscu. Zgłoszenia nie są 
porównywane ze sobą, ale są oceniane indywidualnie. Chociaż 
skład jury zmienia się co roku, jeden element pozostaje ten sam: 
wszyscy członkowie zobowiązują się do przestrzegania „Kodeksu 
honorowego”, który stanowi, że jurorzy nie mogą brać udziału w 
orzekaniu o produktach, w których projektowaniu brali udział. 
Więcej informacji na https://www.red-dot.org/. 
 
 
O RECARO Kids 
RECARO Kids jest marką zarządzaną przez dwie dedykowane firmy: 
RECARO Kids GmbH z siedzibą w Niemczech, która zajmuje się 
opracowywaniem produktów najwyższej klasy oraz RECARO Kids srl z 
siedzibą we Włoszech, odpowiedzialne za wszystkie partnerstwa oraz 
procesy logistyczne i handlowe. RECARO Kids srl to nowa firma Artsana 
Group, która posiada wyłączną ogólnoświatową licencję na rozwój, 
produkcję i dystrybucję wysokiej klasy fotelików dziecięcych i wózków pod 
marką RECARO. 
RECARO Kids jest częścią portfolio Grupy Artsana jako marka premium, 
wykorzystując synergie w grupie w zakresie sprzedaży, produkcji, 
łańcucha dostaw i rozwoju produktu. 
 
O Grupie RECARO 
Grupa RECARO obejmuje niezależne działy RECARO Aircraft Seating w 
Schwäbisch Hall i RECARO eGaming w Stuttgarcie, a także RECARO 
Holding z siedzibą w Stuttgarcie. Skonsolidowana sprzedaż Grupy 
wyniosła ponad 600 milionów euro w 2018 roku. Obecnie Grupa zatrudnia 
ponad 2700 pracowników w swoich lokalizacjach na całym świecie. Firmy 
zajmujące się produkcją siedzeń samochodowych, jak również fotelików 
dziecięcych i wózków są obsługiwane przez licencjobiorców. 
 
O Grupie Artsana 
Grupa Artsana jest liderem w sektorze opieki nad dziećmi, z takimi 
markami jak Chicco, Neo Baby, Boppy, Fiocchi di Riso, Fisiolact i 
RECARO, dla sektora opieki zdrowotnej z Control i Goovi. Od 2017 roku 
Artsana jest również właścicielem 100% Prenatal Retail Group, która 
prowadzi działalność w sektorze produktów dla dzieci i niemowląt za 
pośrednictwem marek Prénatal, Toys Center, Bimbo Store, a we Francji i 
Szwajcarii King Jouet. Grupa sprzedaje swoje marki w ponad 150 krajach. 
Grupa Artsana zatrudnia ponad 8 200 pracowników w 23 oddziałach na 
całym świecie oraz w 4 zakładach produkcyjnych w Europie, z których dwa 
znajdują się we Włoszech - Verola Nuova (BS) i Gessate (MI). 
Skonsolidowany roczny obrót w 2018 r. Przekroczył 1 500 mln euro. 

https://www.red-dot.org/
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Kontakt prasowy: 
Federica Vavassori 
Komórka: +39 331 6391877 
federica.vavassori@artsana.com 
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