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Informacja prasowa 

Nagroda Rodziców 2020 trafia do RECARO – 
Celona wygrywa konkurs Zabawkowicz.pl i 
zostaje najlepszym wózkiem 2020. 

 
 

Grandate (Włochy) / Bayreuth (Niemcy), 27.11.2020 - RECARO 

Celona zostaje niekwestionowanym zwycięzcą konkursu 

Nagroda Rodziców 2020 organizowanego corocznie przez 

Zabawkowicz.pl, Nagroda Rodziców to najbardziej prestiżowy 

konkurs w Polsce i znak jakości, który pomaga rodzicom w 

wyborze wysokiej jakości, funkcjonalnych i bezpiecznych 

produktów dla dzieci. 

 

Prestiżowe Jury konkursu Nagroda Rodziców w którego skład 

wchodzą m.in. psycholodzy, fizjoterapeuci, dziennikarze, a także 

znani rodzice - gwiazdy telewizji, filmu i muzyki corocznie testuje 

i ocenia produkty dziecięce pod kątem ich bezpieczeństwa, jakości i 

funkcjonalności. 

Kryteria oceny produktów w konkursie to najważniejsze cechy 

jakimi powinny odznaczać się produkty dla dzieci: 

1. Bezpieczeństwo i jakość - rodzaj użytych materiałów, solidność 

całej konstrukcji, odporność obiektu na uszkodzenia, brak 

substancji i elementów niebezpiecznych 

2. Funkcjonalność - dopasowanie poszczególnych części 

i dostosowanie całości do małego użytkownika, kompatybilność 

z innymi produktami, wielofunkcyjność 

3. Pomysł - innowacja, oryginalny pomysł, ekologiczne podejście 

4. Projekt - kolorystyka przyjazna dzieciom, atrakcyjne wzory. 

5. Opis produktu - faktyczne dopasowanie do wieku sugerowanego 

przez producenta lub dystrybutora. 

 

Warto dodać, że w zeszłym roku w konkursie NAGRODA 

RODZICÓW 2019 nasz fotelik Monza Nova 2 Seatfix zajął 

zaszczytne drugie miejsce. 
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NAGRODA RODZICÓW 

Najbardziej prestiżowy konkurs w Polsce organizowany od 2013 roku. 

Znak Nagroda Rodziców to znak jakości, który pomaga rodzicom w 

wyborze wysokiej jakości, funkcjonalnych i bezpiecznych produktów dla 

dzieci. 
 

RECARO Kids 

RECARO Kids to marka zarządzana synergicznie przez dwie dedykowane 

firmy: RECARO Kids GmbH z siedzibą w Niemczech, która zajmuje się 

rozwojem produktów premium oraz RECARO Kids srl z siedzibą we 

Włoszech, odpowiedzialną za wszelkie 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 Artsana Group i jako marka 

premium jest rozwijana dzięki wykorzystaniu synergii w grupie w zakresie 

sprzedaży, produkcji, łańcucha dostaw i rozwoju produktów. 

 

Grupa RECARO 

Grupa RECARO obejmuje niezależnie działające dywizje RECARO 

Aircraft Seating w Schwäbisch Hall i RECARO Gaming 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. Działalność związana z siedzeniami samochodowymi oraz 

fotelikami samochodowymi dla dzieci i wózkami dziecięcymi jest 

realizowana na podstawie licencji. 

 

Grupa Artsana 

Artsana Group jest liderem w sektorze opieki nad dziećmi, z takimi 

markami jak Chicco, Neo Baby, Boppy, Fiocchi di Riso, Fisiolact i 

RECARO, a dla sektora opieki zdrowotnej z Control i Goovi. Od 2017 roku 

Artsana jest również właścicielem 100% Prenatal Retail Group, która 

działa w sektorze produktów dla niemowląt i dzieci za pośrednictwem 

marek Prénatal, Toys Centre, Bimbo Store oraz we Francji i Szwajcarii 

King Jouet. Grupa oferuje swoje markowe produkty w ponad 150 krajach. 

Grupa Artsana zatrudnia ponad 8200 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 roku przekroczył 1,5 miliarda euro. 
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Kontakt dla prasy: 

Federica Vavassori 

Mobile: +39 331 6391877 

federica.vavassori@artsana.com 


