Bedrijven. Merken. Exporteurs. Branding en design

BELSI
Vandaag de dag is het Moskouse bedrijf BELSI de leider op de markt van functionele
designmeubelen in Rusland. Het merk werd in 2011 opgericht door Alexei en Natalia
Sibilevs. Het eerste product van het bedrijf was de ingebouwde strijkplank, voor het
ontwerp waarvan BELSI een patent kreeg, en daarna werd besloten om het in
massaproductie te nemen.
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BELSI
Vandaag de dag is het Moskouse bedrijf BELSI de
leider op de markt van functionele designmeubelen
in Rusland. Het merk werd in 2011 opgericht door
Alexei en Natalia Sibilevs. Het eerste product van
het bedrijf was de ingebouwde strijkplank, voor het
ontwerp waarvan BELSI een patent kreeg, en daarna
werd besloten om het in massaproductie te nemen.
Daarna begon het bedrijf geleidelijk aan uit te breiden, samen te
werken met beginnende en veelbelovende ontwerpers, en later een
hele reeks producten te creëren die geschikt zijn voor thuis, op
kantoor en in hotels. Het doel van het bedrijf is om modern Russisch
design te ontwikkelen op de wereldwijde markt.

Productie

De BELSI-productie is een ruimte die gevuld is met moderne machines
en diverse apparatuur voor de productie en assemblage van
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meubelproducten. De meeste productieprocessen zijn
geautomatiseerd, wat het werk van de medewerkers aanzienlijk
vergemakkelijkt. Er moet worden opgemerkt dat het bedrijf alleen
gebruik maakt van hoogwaardige materialen en niet werkt met
kunststoffen. Het proces van de productie van designmeubilair zelf
bestaat uit verschillende fasen: het ontwerpbureau maakt een model,
vervolgens maken ze het prototype, na alle wijzigingen in het
ontwerp, begint de productie van het eindproduct. Het eindproduct
gaat door de technische controledienst en wordt vervolgens verpakt
voor verder transport.

Producten
Het assortiment van het merk BELSI bestaat momenteel uit meer dan
11 artikelen: strijkplanken, stoelen, tafels, spiegels, cachepotten,
kasten, kunstvoorwerpen, kindermeubilair, schoolmeubilair,
kerstbomen en accessoires. Sommige producten zijn bestsellers in
hun segment geworden en zijn zowel in Rusland als in het buitenland
zeer populair.

Een van de innovatieve producten, BELSI ZOO - een serie rockers voor De ingebouwde strijkplank BELSI is
gecreëerd door het bedrijf, is een

kinderen en volwassenen. Het

verkrijgbaar in verschillende

stoel van Skeleton model. Het

bedrijf beperkte zich niet tot

modellen die passen bij elke stijl

originele ontwerp van het product paarden en creëerde een hele lijn en kleurstelling van het interieur.
is gemaakt door jonge specialisten van dieren uit alle continenten. De Kokoshnik Mirror is een aanvulling
van de afdeling Meubilair van de

zwermen omvatten - een paard,

Moskouse Staatsacademie voor de een giraffe, een kangoeroe, een
Kunsten van Stroganov. De

op de premium BLACK MOON
collectie. De makers Natalia

aap, een eland, een alpaca en een Sibileva en Vsevolod Burov werden

Skeleton-stoel werd herhaaldelijk kameel. Deze producten zijn zeer

geïnspireerd om een ongewoon

tentoongesteld op internationale

gewild bij kindercentra en hotels. ontwerp te maken door de

tentoonstellingen. Naast een

Tegelijkertijd werd op basis van de gelijknamige hoofddeksels van de

creatieve ontwerpoplossing heeft ZOO-collectie een kinderboek De

laatste bal van Nicholas II. Het

hij een positief effect op de

Beste Dierentuin geschreven, dat product werd voor het eerst

houding en heeft hij een

later in 7 talen werd vertaald. Het gepresenteerd in 2019 op de

orthopedisch effect. Brahma Chair bedrijf kreeg een patent voor het

Maison&Object tentoonstelling in

is een project dat samen met

ontwerp van de wip, en bezit ook

Parijs.

ontwerper Ilya Legchatov is

de auteursrechten van alle

gecreëerd. Het is een yogastoel,

personages in het boek. BELSI

die speciaal is ontworpen voor een besteedt ook veel aandacht aan de
lang verblijf in de lotushouding en ontwikkeling van de productie van
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voldoet aan alle ergonomische

meubelstructuren voor

eisen. Er is ook een verbeterde

onderwijsinstellingen - tafels,

versie van de stoel op wielen.

stoelen en ruime structuren van
modulaire rekken Teacher's
Kitchen.
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Tentoonstellingen en prijzen

BELSI HOME is lid van talrijke tentoonstellingen over de hele wereld.
De producten van het bedrijf zijn herhaaldelijk erkend door
buitenlandse experts. Zo ontving de Brahma Chair binnen
verschillende evenementen de prijzen Art League en National Russian
cabriole, evenals Salone Satellite 2017. In 2018 werd speciaal voor de
Index Dubai tentoonstelling een rocker in de vorm van een kameel
gemaakt. Op hetzelfde evenement werd een salontafel Dune
tentoongesteld. Het Kandinsky kapstokmodel uit de MyArt collectie
was de winnaar van het Internationaal Festival van de Abstractie in
2018 in de categorie Interior Desig. Daarnaast nam het BELSI team
deel aan tentoonstellingen als IMM Keulen, Canton Fair Guangzhou,
Shanghai Furniture, Gift Show Tokio, Kofurn Seoul, Spielwarenmesse.

Het betreden van de internationale In 2019 werd BELSI een exporteur naar Zuid-Korea en Duitsland. Het
markt

merk BELSI KOREA is de distributeur van het bedrijf en promoot
designproducten op de wereldmarkt. De organisatie werkt succesvol
samen met partners uit Europa (Denemarken, Zweden), het
Gemenebest van Onafhankelijke Staten (Wit-Rusland, Kazachstan) en
Azië (China, Japan, Zuid-Korea).

De exportomzet van het bedrijf gaat over
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9

miljoen
roebels per jaar

terwijl de jaarlijkse inkomsten 61 miljoen roebel bedragen...
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Exporteur naar Europa,
het Gemenebest van
Onafhankelijke Staten en
Azië
Heeft een patent voor
volwassen rockers

BELSI is de winnaar van vele
internationale
tentoonstellingen

De jaarlijkse inkomsten zijn

61
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Contacten

Rusland, Moskou, 17, Dukhovskiy pereulok
+7 495 120-58-48
info@belsi-home.ru
belsihome
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Het Made in Russia project is een digitaal handels- en mediaplatform. Het omvat het Made in Russia business information agency in 12
talen, evenals een digitaal handelshuis dat goederen en diensten in het buitenland verkoopt en promoot. De op het platform
geregistreerde bedrijven krijgen het recht om het Made in Russia projectlogo te gebruiken, toegang tot het loyaliteitsprogramma,
diensten en faciliteiten.

Merk pagina

https://monolith.madeinrussia.ru/nl/catalog/3308

pr@madeinrussia.ru

