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Informacja prasowa 

Nagroda Plus X w kategorii „Najlepszy produkt” 
dla Avan & Kio a w kategorii „Najlepsza marka” dla 
RECARO Kids 

 
Grandate (Włochy) / Bayreuth (Niemcy), 04.05.2020 - Nagroda 
Plus X to niezwykłe wyróżnienie przyznawane za szczególne 
osiągnięcia. Oprócz nagród przyznawanych produktom w 
odniesieniu do siedmiu kryteriów oceny X Plus to także 
specjalne nagrody dla najlepszych marek i najlepszych 
produktów. W tym roku to właśnie nosidełko dla niemowląt 
Avan, a także fotelik Kio zdobyły nagrodę „Najlepszy produkt 
roku 2020”. Ponadto panel ekspertów Plus X Award docenił 
wyjątkowe osiągnięcia i przyznał RECARO Kids nagrodę 
„Najlepsza marka roku 2020” w kategorii „foteliki dziecięce”. 
 
Więcej szczegółów: 
https://plusxaward.de/en/portfolio/recaro-kids-avan/  
https://plusxaward.de/en/portfolio/recaro-kids-kio/ 
https://plusxaward.de/beste-marke-des-jahres/  
 
Więcej informacji o produktach i marce RECARO można znaleźć na 
naszej stronie internetowej: https://www.recaro-kids.pl/. 
 
 
Informacje o Plus X Award 
Dzięki międzynarodowemu i niezależnemu panelowi sędziów z 80 
branż, 23 strategicznym partnerom i ponad 700 uczestniczącym 
międzynarodowym markom, Plus X Award jest największą na 
świecie nagrodą za innowacje w dziedzinie technologii, sportu i stylu 
życia. Plus X Award przyznawane są produktom, które spełniają co 
najmniej jeden warunek „Plus X”. Nagrody przyznawane są za nowe 
i innowacyjne technologie, niezwykły design i inteligentne, łatwe w 
obsłudze systemy operacyjne. Kryteria, takie jak wyjątkowe cechy 
ergonomiczne i ekologiczne, wraz z użyciem materiałów wysokiej 
jakości stanowią o trwałości produktów o długiej wartości i są również 
honorowane nagrodą Plus X Award. Nagroda za innowację została 
zainicjowana w celu wzmocnienia marek, handlu i handlu oraz 
wspierania konsumentów w podejmowaniu decyzji zakupowych. W 

https://plusxaward.de/en/portfolio/recaro-kids-avan/
https://plusxaward.de/en/portfolio/recaro-kids-kio/
https://plusxaward.de/beste-marke-des-jahres/
https://www.recaro-kids.pl/
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2019 roku Plus X Award świętuje szesnastą rocznicę.Więcej 
informacji na https://plusxaward.de/en/.  
Więcej informacji na https://plusxaward.de/en/.  

 
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. 
 
Kontakt prasowy: 

Federica Vavassori 

Komórka: +39 331 6391877 

federica.vavassori@artsana.com 

https://plusxaward.de/en/
https://plusxaward.de/en/
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