Empresas. Marcas. Exportadores. Branding e design

BELSI
Hoje a empresa de Moscovo BELSI é a líder no mercado de mobiliário funcional de
design na Rússia. A marca foi fundada em 2011 por Alexei e Natalia Sibilevs. O primeiro
produto da empresa foi a tábua de engomar incorporada, cujo design recebeu a
patente da BELSI, e depois disso foi decidido colocá-la em produção em massa.
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BELSI
Hoje a empresa de Moscovo BELSI é a líder no
mercado de mobiliário funcional de design na Rússia.
A marca foi fundada em 2011 por Alexei e Natalia
Sibilevs. O primeiro produto da empresa foi a tábua
de engomar incorporada, cujo design recebeu a
patente da BELSI, e depois disso foi decidido colocála em produção em massa.
Depois, a empresa começou a expandir-se gradualmente, a cooperar
com designers iniciantes e promissores, e mais tarde criou toda uma
gama de produtos adequados para casa, escritórios e hotéis. O
objetivo da empresa é desenvolver o design russo moderno no
mercado global.

Produção

A produção da BELSI é um espaço repleto de máquinas modernas e
vários equipamentos para o fabrico e montagem de produtos de
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mobiliário. A maior parte dos processos de produção são
automatizados, o que facilita muito o trabalho dos colaboradores. É de
salientar que a empresa utiliza apenas materiais de alta qualidade e
não trabalha com plásticos. O próprio processo de fabrico do
mobiliário de design consiste em várias etapas: o gabinete de design
cria um modelo, depois fazem o seu protótipo, após efectuar todas as
alterações no design, inicia a produção do produto final. O produto
final passa pelo departamento de controle técnico, e depois é
embalado para posterior transporte.

Produtos
O sortido da marca BELSI tem actualmente mais de 11 artigos: tábuas
de engomar, cadeiras, mesas, espelhos, cachepots, armários, objectos
de arte, mobiliário infantil, mobiliário escolar, árvores de Natal e
acessórios. Alguns produtos tornaram-se best-sellers no seu
segmento e são muito populares tanto na Rússia como no estrangeiro.

Um dos produtos inovadores,

BELSI ZOO - uma série de roqueirosA tábua de engomar integrada

criado pela empresa, é uma cadeira para crianças e adultos. A empresa BELSI está disponível numa
de modelo Skeleton. O design

não se limitou aos cavalos e criou variedade de modelos que se

original do produto foi criado por

uma linha completa de animais de adaptam a qualquer estilo e

jovens especialistas do

todos os continentes. As

esquema de cores do interior. O

Departamento de Móveis da

andorinhas incluem - um cavalo,

Espelho Kokoshnik é uma adição à

Stroganov Moscow State Academy uma girafa, um canguru, um

colecção premium BLACK MOON.

of Arts. A cadeira Skeleton foi

macaco, um alce, uma alpaca e um Os criadores Natalia Sibileva e

exposta repetidamente em

camelo. Estes produtos são muito Vsevolod Burov foram inspirados a

exposições internacionais. Além da procurados entre os centros

fazer um design incomum pelo

solução criativa de design, ela tem infantis e hotéis. Ao mesmo tempo, headwear com o mesmo nome da
um efeito positivo na postura e

com base na colecção ZOO, foi

última bola de Nicholas II. O

tem um efeito ortopédico. A

escrito um livro infantil O Melhor

produto foi apresentado pela

cadeira Brahma é um projeto

Jardim Zoológico, que mais tarde

primeira vez em 2019 na exposição

criado em conjunto com o designer foi traduzido para 7 línguas. A
Ilya Legchatov. É uma cadeira de

empresa recebeu uma patente

ioga, concebida especificamente

para o design do roqueiro, e

Maison&Object em Paris.

para uma longa estadia na posição também detém os direitos autorais
de lótus e que satisfaz todos os

de todos os personagens do livro.

requisitos ergonómicos. Há

A BELSI também dedica grande

também uma versão melhorada da atenção ao desenvolvimento da
cadeira sobre rodas.
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mobiliário para instituições
educacionais - mesas, cadeiras e
amplas estruturas de prateleiras
modulares Cozinha do Professor.

© 2022. Feito na Rússia

madeinrussia.ru

BELSI

Exposições e prêmios

A BELSI HOME é membro de numerosas exposições em todo o mundo.
Os produtos da empresa têm sido repetidamente reconhecidos por
especialistas estrangeiros. Assim, dentro de vários eventos a Brahma
Chair recebeu os prêmios Art League e National Russian cabriole, bem
como Salone Satellite 2017. Em 2018, especialmente para a exposição
Index Dubai foi feito um roqueiro na forma de um camelo. No mesmo
evento foi exibida uma Duna de mesa de café. O modelo de bengaleiro
Kandinsky da colecção MyArt foi o vencedor do Festival Internacional
de Abstracção em 2018 na categoria Interior Desig. Além disso, a
equipa BELSI participou em exposições como IMM Cologne, Canton
Fair Guangzhou, Shanghai Furniture, Gift Show Tokio, Kofurn Seoul,
Spielwarenmesse.

Entrada no mercado internacional Em 2019, a BELSI tornou-se um exportador para a Coreia do Sul e
Alemanha. A marca BELSI KOREA é o distribuidor da empresa e
promove produtos de design no mercado mundial. A organização
coopera com sucesso com parceiros da Europa (Dinamarca, Suécia),
da Comunidade dos Estados Independentes (Bielorrússia,
Cazaquistão) e da Ásia (China, Japão, Coreia do Sul).

O volume de negócios de exportação da empresa é de
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9

milhões
rublos por ano

enquanto a receita anual é de 61 milhões de rublos
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Exportador para a Europa,
a Comunidade de Estados
Independentes e a Ásia
Tem uma patente para
roqueiros adultos

A BELSI é a vencedora de
muitas exposições
internacionais

A receita anual é

61
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Contactos

Rússia, Moscovo, 17, Dukhovskiy pereulok

+7 495 120-58-48
info@belsi-home.ru
belsihome
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O projecto Made in Russia é uma plataforma de comércio e media digital. Inclui a agência de informação comercial Made in Russia em 12
línguas, bem como uma casa comercial digital que vende e promove bens e serviços no estrangeiro. As empresas registadas na
plataforma obtêm o direito de utilizar o logotipo do projecto Made in Russia, acesso ao programa de fidelidade, serviços e instalações.

Página da marca

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

pr@madeinrussia.ru

