Firmy. Marki. Eksporterzy. Branding i projektowanie

BELSI
Dzisiaj moskiewska firma BELSI jest liderem na rynku funkcjonalnych mebli
projektowych w Rosji. Marka została założona w 2011 roku przez Aleksieja i Natalię
Sibilevs. Pierwszym produktem firmy była wbudowana deska do prasowania, na której
projekt BELSI uzyskało patent, a następnie zdecydowano o wprowadzeniu jej do
masowej produkcji.
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BELSI
Dzisiaj moskiewska firma BELSI jest liderem na rynku
funkcjonalnych mebli projektowych w Rosji. Marka
została założona w 2011 roku przez Aleksieja i Natalię
Sibilevs. Pierwszym produktem firmy była
wbudowana deska do prasowania, na której projekt
BELSI uzyskało patent, a następnie zdecydowano o
wprowadzeniu jej do masowej produkcji.
Następnie firma zaczęła się stopniowo rozwijać, współpracować z
początkującymi i obiecującymi projektantami, a później stworzyła całą
gamę produktów, które są odpowiednie dla domu, biura i hotelu. Celem
firmy jest rozwój nowoczesnego rosyjskiego wzornictwa na rynku
światowym.

Produkcja

Produkcja BELSI to przestrzeń wypełniona nowoczesnymi maszynami i
różnymi urządzeniami do produkcji i montażu wyrobów meblowych.
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Większość procesów produkcyjnych jest zautomatyzowana, co
znacznie ułatwia pracę pracownikom. Należy zauważyć, że firma stosuje
wyłącznie materiały wysokiej jakości i nie korzysta z tworzyw
sztucznych. Sam proces produkcji mebli projektowych składa się z
kilku etapów: biuro projektowe tworzy model, a następnie wykonuje
jego prototyp, po dokonaniu wszelkich zmian w projekcie, rozpoczyna
produkcję wyrobu finalnego. Finalny produkt przechodzi przez dział
kontroli technicznej, a następnie jest pakowany do dalszego
transportu.

Produkty
Asortyment marki BELSI obejmuje obecnie ponad 11 pozycji: deski do
prasowania, krzesła, stoły, lustra, schowki, szafki, przedmioty
artystyczne, meble dziecięce, meble szkolne, choinki i akcesoria.
Niektóre produkty stały się bestsellerami w swoim segmencie i są
bardzo popularne zarówno w Rosji jak i za granicą.

Jednym z innowacyjnych

BELSI ZOO - seria bujaków dla

Wbudowana deska do prasowania

produktów, stworzonym przez

dzieci i dorosłych. Firma nie

BELSI jest dostępna w różnych

firmę, jest krzesło modelu

ograniczyła się do koni i stworzyła modelach, które będą pasować do

Skeleton. Oryginalny projekt

całą linię zwierząt z każdego

produktu został stworzony przez

kontynentu. W jej skład wchodzą - Kokoshnik Mirror jest dodatkiem

młodych specjalistów z Wydziału

koń, żyrafa, kangur, małpa, łoś,

do kolekcji premium BLACK MOON.

Meblarstwa Moskiewskiej

alpaka i wielbłąd. Produkty te

Twórcy Natalia Sibileva i Vsevolod

Państwowej Akademii Sztuk

cieszą się dużym zainteresowaniem Burov zainspirowali się niezwykłym

Pięknych w Stroganowie. Krzesło

wśród ośrodków dziecięcych i

projektem nakrycia głowy o tej

Szkieletowe było wielokrotnie

hoteli. W tym samym czasie, na

samej nazwie z ostatniego balu

prezentowane na

podstawie kolekcji ZOO, powstała Mikołaja II. Produkt został po raz

międzynarodowych wystawach.

książka dla dzieci "The Best Zoo",

pierwszy zaprezentowany w 2019

Krzesło Brahma jest projektem

która została później

roku na wystawie Maison&Object w

stworzonym wspólnie z

przetłumaczona na 7 języków.

Paryżu.

projektantem Ilją Legchatowem,

Firma otrzymała patent na projekt

który oprócz kreatywnego

wielbłąda, a także posiada prawa

rozwiązania projektowego

autorskie do wszystkich postaci w

pozytywnie wpływa na postawę

książce. BELSI przykłada również

każdego stylu i kolorystyki wnętrza.

ciała i działa ortopedycznie. Jest to dużą wagę do rozwoju produkcji
krzesło do jogi, które zostało

konstrukcji meblowych dla

zaprojektowane specjalnie dla

placówek oświatowych - stołów,

długiego pobytu w pozycji lotosu i krzeseł i przestronnych konstrukcji
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spełnia wszystkie wymagania

modułowych regałów Kuchni

ergonomiczne. Istnieje również

Nauczycielskiej.

ulepszona wersja krzesła na
kółkach.
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Wystawy i nagrody

BELSI HOME jest członkiem wielu wystaw na całym świecie. Produkty
firmy zostały wielokrotnie docenione przez zagranicznych ekspertów.
I tak, w ramach kilku imprez Katedra Brahma otrzymała nagrody Art
League i National Russian cabriole, a także Salone Satellite 2017.W
2018 roku, specjalnie na wystawę Index Dubai, wykonano bujak w
postaci wielbłąda. Na tej samej imprezie został wystawiony stolik
kawowy Dune. Model stojaka na płaszcze Kandinsky z kolekcji MyArt
został zwycięzcą Międzynarodowego Festiwalu Abstrakcji w 2018 roku
w kategorii Interior Desig. Ponadto zespół BELSI uczestniczył w takich
wystawach jak IMM Kolonia, Canton Fair Guangzhou, Shanghai
Furniture, Gift Show Tokio, Kofurn Seoul, Spielwarenmesse.

Wejście na rynek międzynarodowy W 2019 r. BELSI stało się eksporterem do Korei Południowej i Niemiec.
Marka BELSI KOREA jest dystrybutorem firmy i promuje designerskie
produkty na rynku światowym. Organizacja z powodzeniem
współpracuje z partnerami z Europy (Dania, Szwecja), Wspólnoty
Niepodległych Państw (Białoruś, Kazachstan) i Azji (Chiny, Japonia,
Korea Południowa).

Obrót eksportowy przedsiębiorstwa wynosi około

9
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BELSI

podczas gdy roczny dochód wynosi 61 mln rubli
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Eksporter do Europy,
Wspólnoty Niepodległych
Państw i Azji
Ma patent dla dorosłych
bujaków

BELSI jest zwycięzcą wielu
międzynarodowych wystaw.

Roczny dochód wynosi

61
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BELSI

Kontakty

Rosja, Moskwa, 17, Dukhovskiy pereulok

+7 495 120-58-48
info@belsi-home.ru
belsihome

© 2022. Wykonane w Rosji

madeinrussia.ru

© 2022. Wykonane w Rosji

Projekt Made in Russia jest cyfrową platformą handlową i medialną. Obejmuje ona agencję informacji biznesowej Made in Russia w 12
językach, a także cyfrowy dom handlowy sprzedający i promujący towary i usługi za granicą. Firmy zarejestrowane na platformie otrzymują
prawo do korzystania z logo projektu Made in Russia, dostępu do programu lojalnościowego, usług i udogodnień.

Strona z marką

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

pr@madeinrussia.ru

