Empresas. Marcas. Exportadores. Marca e design

ArctiLine
A Arctiline é um fabricante de roupas externas funcionais e confortáveis para crianças.
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ArctiLine
A Arctiline é um fabricante de roupas externas
funcionais e confortáveis para crianças.
Há dezessete anos a empresa vem melhorando constantemente suas
coleções de outono-inverno, acrescentando novos elementos,
utilizando tecidos inovadores, experimentando materiais, analisando
as últimas tendências da moda infantil. Além do vestuário exterior, a
empresa também produz botas para crianças, luva regular e luva de
caranguejo. A empresa controla e monitora cuidadosamente cada
etapa da produção: desde a idéia até a emissão da mercadoria nas
mãos do comprador.

Produtos
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Para produzir roupas funcionais e confortáveis para crianças, a
empresa utiliza diversos tecidos (impermeáveis, infláveis, leves,
duráveis), cuja circulação de ar é obtida através da impregnação única
de materiais. Ao mesmo tempo, o tecido usado é macio, bem protegido
contra o frio e o desgaste, de modo que os produtos parecem novos
mesmo após múltiplas lavagens. O design engenhoso do produto
proporciona total liberdade de movimento para a criança e
conveniência de uso. Além disso, todos os produtos Arctiline possuem
elementos reflexivos: bordas, fitas e elementos decorativos. A
temperatura média dos produtos Arctiline é de -5°C a -40°C. Nas
coleções Arctiline há roupas para diferentes faixas etárias:- grupo
infantil de 0 a 3 anos (macacão, macacão-transformadores e kits);grupo pré-escolar de 3 a 7 anos (vários conjuntos, jaquetas e
casacos);- grupo escolar e jovem de 7 a 15 anos (vários conjuntos,
jaquetas e casacos).todos os anos a empresa tenta expandir sua linha
de produtos, levando em conta as últimas tendências da moda.
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Alta qualidade
Aquecedor natural: pena de ganso A maioria dos modelos são preenchidos com isolamento da mais alta
qualidade - goose down (90% down, 10% pluma), que tem uma boa
higroscopicidade - devido a sua estrutura característica, retém
simultaneamente o calor no interior e deixa a umidade sair. Assim, em
uma tal penugem, a criança não congela e não transpira.

Revestimento de teflon repelente Os produtos fabricados com este material não absorvem umidade e
de água DuPontTeFlon

repelem a sujeira. Se estiver sujo, o produto pode ser limpo ou lavado
sob água, reduzindo assim o número de lavagens e aumentando a vida
útil do produto.

Tecido respirável Ultra-Pore

O revestimento da membrana do tecido torna o produto à prova d'água
e respirável.
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Aquecedor natural, repelente à água, tecido respirável

Geografia de vendas
Todos os anos a Arctiline expande sua geografia. Assim, até hoje, o
vestuário da marca é representado por revendedores em dezenas de
cidades na Rússia, bem como vendido em grandes redes de varejo
como Mothercare, Lamoda, Ozon, Wildberries e outras. Além disso, as
roupas da empresa também estão disponíveis no Cazaquistão (UstKamenogorsk, Almaty). Há também uma loja on-line Arctiline, com a
qual você pode providenciar a entrega tanto em toda a Federação
Russa, quanto no estrangeiro próximo e distante. A entrega através de
Moscou é feita pelo serviço de courier, através de regiões - com a
ajuda dos Correios russos, nos países de perto e de longe no exterior serviço de courier Express Mail Service.Ao mesmo tempo, a
administração da empresa Arctiline tomou a decisão de entrar no
mercado estrangeiro. Assim, em 2014 a empresa participou de uma
grande exposição em Florença (Itália) - PittiBimbo, e em 2019 - na
exposição de produtos infantis Kind & Jugend com o apoio do Moscow
Export Center em Colônia (Alemanha). Em 2020, a Arctiline se tornou
participante de projetos do Ministério da Indústria e Comércio da
Federação Russa, do Moscow Export Center e do Made in Russia, que
ajudam as empresas russas a exportar para países estrangeiros.
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Eventos
A Arctiline participa ativamente de várias exposições e mostras. Por
exemplo, a empresa apresenta anualmente produtos nos desfiles de
moda infantil e Junior Fashion e Fashion Week em Moscou. Em 2006
ganhou a Copa do Prefeito de Moscou para o primeiro lugar no
concurso da melhor coleção de roupas de estilistas e em 2012 tornouse finalista do concurso Moscow Entrepreneur.Outra confirmação da
qualidade do produto é a medalha Pela qualidade da
SOYUZEXPERTIZA da Câmara de Comércio e Indústria da Rússia
(SOEX). Além disso, a Arctiline participa anualmente de eventos
beneficentes nos quais fornece seus produtos a famílias e órfãos de
baixa renda.
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Controla e monitora
minuciosamente cada
etapa da produção,
recebendo a produção de
produtos de alta
qualidade

Os produtos são apresentados
pelos revendedores da empresa
em dezenas de cidades russas

A empresa participa
anualmente de eventos
beneficentes onde fornece seus
produtos a famílias de baixa
renda, necessitadas e órfãs

A Arctiline tem produzido vestuário exterior funcional e
confortável para crianças para
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Informações de contato

Rússia, Moscou, 15, ulitsa Akademika Bochvara

+7 499 193-64-53
arctiline2@mail.ru
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O projeto Made in Russia é uma plataforma de comércio e mídia digital. Inclui a agência de informações comerciais Made in Russia em 12
idiomas, assim como uma casa comercial digital que vende e promove bens e serviços no exterior. As empresas registradas na
plataforma recebem o direito de usar o logotipo do projeto Made in Russia, acesso ao programa de fidelidade, serviços e instalações.

Página da marca

https://monolith.madeinrussia.ru/pt-br/catalog/3365

pr@madeinrussia.ru

