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ArctiLine
Arctiline jest producentem funkcjonalnej i wygodnej odzieży wierzchniej dla dzieci.
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ArctiLine
Arctiline jest producentem funkcjonalnej i wygodnej
odzieży wierzchniej dla dzieci.
Od siedemnastu lat firma stale udoskonala swoje kolekcje jesiennozimowe, dodając nowe elementy, stosując innowacyjne tkaniny,
eksperymentując z materiałami, analizując najnowsze trendy w modzie
dziecięcej. Oprócz odzieży wierzchniej, firma produkuje również buty
dziecięce, rękawice zwykłe i kragowe. Firma dokładnie kontroluje i
monitoruje każdy etap produkcji: od pomysłu do wydania towaru w
rękach kupującego.

Produkty
Do produkcji funkcjonalnej i komfortowej odzieży dziecięcej firma
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używa różnych tkanin (wodoodpornych, dmuchanych, lekkich,
trwałych), w których cyrkulacja powietrza odbywa się poprzez unikalną
impregnację materiałów. Jednocześnie zastosowana tkanina jest
miękka, dobrze zabezpieczona przed zimnem i zużyciem, dzięki czemu
produkty wyglądają jak nowe nawet po wielokrotnym praniu. Genialna
konstrukcja produktu zapewnia dziecku pełną swobodę ruchów i
wygodę użytkowania. Ponadto wszystkie produkty Arctiline posiadają
elementy odblaskowe: krawędzie, wstążki i elementy dekoracyjne.
Średnia temperatura produktów Arctiline wynosi od -5°C do -40°C. W
kolekcjach Arctiline znajdują się ubrania dla różnych grup wiekowych:grupa przedszkolna od 0 do 3 lat (kombinezony, kombinezonytransformatory i zestawy);- grupa przedszkolna od 3 do 7 lat (różne
zestawy, kurtki i płaszcze);- grupa szkolna i młodzieżowa od 7 do 15 lat
(różne zestawy, kurtki i płaszcze).Każdego roku firma stara się
poszerzać swoją linię produktów, uwzględniając najnowsze trendy
mody.
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Wysoka jakość
Naturalny grzejnik: gęsie pióro

Większość modeli jest wypełniona najwyższej jakości izolacją - puchem

puchowe

gęsim (90% puchu, 10% pierza), który ma dobrą higroskopijność - dzięki
swojej charakterystycznej strukturze jednocześnie zatrzymuje ciepło
wewnątrz i wypuszcza wilgoć. Dzięki temu w takim płaszczu puchowym
dziecko nie zamarza i nie poci się.

Wodoodporna powłoka teflonowa Produkty wykonane z tego materiału nie wchłaniają wilgoci i nie
DuPontTeFlon

odpychają brudu. W przypadku zabrudzenia, produkt można wycierać
lub prać pod wodą, zmniejszając tym samym ilość zmywania i wydłużając
żywotność produktu.

Oddychająca tkanina Ultra-Pore

Powłoka membranowa tkaniny sprawia, że produkt jest wodoodporny i
oddychający.
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Naturalny grzejnik, wodoodporny, oddychający materiał

Geografia sprzedaży
Każdego roku Arctiline rozszerza swoją geografię. Tak więc do tej pory
odzież tej marki jest reprezentowana przez dealerów w kilkudziesięciu
miastach Rosji, a także sprzedawana w największych sieciach
handlowych, takich jak Mothercare, Lamoda, Ozon, Wildberries i
innych. Poza tym, odzież firmy dostępna jest również w Kazachstanie
(Ust-Kamenogorsk, Ałmaty), a także w sklepie internetowym Arctiline,
z którym można zorganizować dostawę zarówno na terenie całej
Federacji Rosyjskiej, jak i za granicę. Dostawy na terenie całej Moskwy
realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej, w różnych
regionach - przy pomocy Poczty Rosyjskiej, w krajach bliskiej i dalekiej
zagranicy - firmy kurierskiej Express Mail Service.W tym samym czasie
kierownictwo firmy Arctiline podjęło decyzję o wejściu na rynek
zagraniczny. I tak, w 2014 r. firma wzięła udział w dużej wystawie we
Florencji (Włochy) - PittiBimbo, a w 2019 r. - w wystawie artykułów dla
dzieci Kind & Jugend przy wsparciu Moskiewskiego Centrum
Eksportowego w Kolonii (Niemcy). W 2020 r. Arctiline stała się
uczestnikiem projektów Ministerstwa Przemysłu i Handlu Federacji
Rosyjskiej, Moskiewskiego Centrum Eksportowego i Made in Russia,
które pomagają rosyjskim przedsiębiorstwom w eksporcie do obcych
krajów.
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Wydarzenia
Arctiline aktywnie uczestniczy w różnych wystawach i pokazach. Na
przykład, firma corocznie prezentuje swoje produkty na pokazach
mody dziecięcej i młodzieżowej oraz podczas Fashion Week w
Moskwie, w 2006 roku zdobyła Puchar Prezydenta Moskwy za
pierwsze miejsce w konkursie na najlepszą kolekcję odzieży
designerskiej, a w 2012 roku została finalistką konkursu Moscow
Entrepreneur.Kolejnym potwierdzeniem jakości produktu jest medal Za
jakość od SOYUZEXPERTIZA Rosyjskiej Izby Przemysłowo-Handlowej
(SOEX). Ponadto Arctiline corocznie uczestniczy w imprezach
charytatywnych, w których dostarcza swoje produkty dla rodzin o
niskich dochodach i sierot.
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Dokładnie kontroluje i
monitoruje każdy etap
produkcji, otrzymując
produkty wysokiej
jakości.

Produkty te są prezentowane
przez dealerów firmy w
kilkudziesięciu miastach Rosji.

Firma corocznie uczestniczy w
imprezach charytatywnych, na
których dostarcza swoje
produkty dla rodzin o niskich
dochodach, potrzebujących i
sierot.

Arctiline produkuje funkcjonalną i wygodną odzież wierzchnią
dla dzieci do
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Kontakty

Russia, Moscow, 15, ulitsa Akademika Bochvara

+7 499 193-64-53
arctiline2@mail.ru
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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/3365

pr@madeinrussia.ru

