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Persbericht 
 
Plus X Award "Beste Product" voor Avan & Kio en  
"Beste Merk" voor RECARO Kids 

 
Grandate (Italië) / Bayreuth (Duitsland), 04.05.2020 - Plus X 
Award benadrukt en communiceert buitengewone prestaties. 
Naast de zeven goedkeuringslabels eren ze ook regelmatig de 
meest succesvolle merken en de beste van de beste producten 
met een speciale prijs. Dit jaar werden zowel de baby-autostoel 
Avan als de reboarder Kio in hun categorie bekroond als "Beste 
Product van het Jaar 2020". Bovendien waardeert Plus X Award 
verdiende merken in het algemeen en bekroonde RECARO Kids 
als "Beste merk van het jaar 2020" in de categorie "kinderzitjes". 

 
Meer informatie is beschikbaar via de volgende links: 
https://plusxaward.de/en/portfolio/recaro-kids-avan/ 
https://plusxaward.de/en/portfolio/recaro-kids-kio/ 
https://plusxaward.de/beste-marke-des-jahres/ 

 

Meer informatie over de producten en het merk RECARO vindt u op 
onze website: https://www.recaro-kids.com. 

 

Over de Plus X Award  
Met een internationale, onafhankelijke jury uit 80 sectoren, 23 
strategische partners en meer dan 700 deelnemende internationale 
merken, is de Plus X Award 's werelds grootste innovatieprijs voor 
technologie, sport en lifestyle. Producten met ten minste één "Plus 
X" factor krijgen een Plus X Award-keurmerk. Awards worden 
toegekend voor nieuwe, innovatieve technologie, uitzonderlijk design 
en slimme, eenvoudig te gebruiken bedieningsconcepten. Als criteria 
voor een onderscheiding gelden eveneens factoren als uitstekende 
ergonomische en ecologische producteigenschappen en het gebruik 
van kwalitatief hoogwaardige materialen, voor duurzame producten 
met een lange levensduur. De innovatieprijs werd in het leven 
geroepen om merken te versterken en de handel te bevorderen, en 
om consumenten te helpen bij het nemen van aankoopbeslissingen. 
2019 was het zestiende jaar waarin de Plus X Award werd uitgereikt. 
Meer informatie op https://plusxaward.de/en/ 

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.com/
https://plusxaward.de/en/
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Over RECARO Kids 
RECARO Kids wordt op synergetische wijze beheerd door twee RECARO 
Kids-bedrijven: RECARO Kids GmbH, gevestigd in Duitsland, dat zich 
bezighoudt met de ontwikkeling van innovatieve premiumproducten, en 
RECARO Kids srl, gevestigd in Italië, dat verantwoordelijk is voor alle 
partnerschappen en logistieke en commerciële processen. RECARO Kids 
srl is het nieuwe bedrijf van de Artsana Group dat de exclusieve wereldwijde 
licentie bezit voor de ontwikkeling, productie en distributie van 
hoogwaardige baby-autostoelen en kinderwagens van het merk RECARO. 
RECARO Kids maakt als premiummerk deel uit van het productportfolio van 
de Artsana Group en profiteert van groepssynergieën op het gebied van 
verkoop, productie, supply chain en productontwikkeling. 

 
Over de RECARO Group 
De RECARO Group omvat de onafhankelijk opererende divisies RECARO 
Aircraft Seating in Schwäbisch Hall en RECARO eGaming in Stuttgart, 
evenals de in Stuttgart gevestigde RECARO Holding. De geconsolideerde 
verkopen van de groep bedroegen in 2018 ruim 600 miljoen euro. Op dit 
moment heeft de groep ruim 2.700 werknemers in dienst op locaties 
verspreid over de wereld. De activiteiten op het gebied van autostoelen, 
evenals de activiteiten op het gebied van kinderautostoelen en 
kinderwagens worden uitgevoerd door licentiehouders. 

 
Over de Artsana Group 
De Artsana Group is toonaangevend op het gebied van babyproducten, met 
merken als Chicco, Neo Baby, Boppy, Fiocchi di Riso, Fisiolact en 
RECARO, en in de gezondheidszorgsector, met Control en Goovi. Sinds 
2017 is Artsana voor 100% eigenaar van de Prenatal Retail Group, die actief 
is in de baby- en kinderproductensector, met de merken Prénatal, Toys 
Center, Bimbo Store en, in Frankrijk en Zwitserland, King Jouet. De merken 
van de groep worden in meer dan 150 landen verkocht. Bij de Artsana 
Group werken meer dan 8.200 werknemers, die werkzaam zijn bij de 23 
wereldwijde dochterondernemingen van de groep en op de 4 
productielocaties in Europa. Twee van deze productielocaties liggen in Italië 
- Verola Nuova (BS) en Gessate (MI). In 2018 bedroeg de geconsolideerde 
jaaromzet van de groep ruim 1.500 miljoen euro. 

 
Contactpersoon voor de pers: 

Federica Vavassori 

Mobiel: +39 331 6391877 

federica.vavassori@artsana.com

mailto:federica.vavassori@artsana.com
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