Szanowni Państwo, jest nam niezmiernie miło poinformować, iż nasza firma uzyskała
dofinansowanie na realizację projektu „Opracowanie kolekcji specjalistycznych strojów
kąpielowych dla dzieci do lat 3.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
Celem projektu jest wprowadzenie do oferty produktowej firmy, kompleksowo
zaprojektowanej, innowacyjnej kolekcji odzieży do pływania dla dziewczynek i chłopców o
zróżnicowanym przeznaczeniu z podziałam na 4 kategorie wiekowe do lat 3. Nowy produkt, o
nieosiągalnych dotychczas na rynku cechach funkcjonalnych i użytkowych, zawierać będzie
odrębne linie funkcjonalne i stylistyczne, tj. linię basenową oraz linię outdoorową,
zaprojektowane w wersji dla chłopca i dziewczynki.
W efekcie realizacji projektu powstanie zróżnicowany asortymentowo katalog produktów, na
którego całość będą składać się: majtki kąpielowe, ocieplana pianka pływacka, jednoczęściowy
kombinezon, strój kąpielowo-plażowy (umożliwiający również zajęcia pływackie na otwartych
basenach i zbiornikach wodnych), w dwóch liniach stylistycznych: basenowej z
przeznaczeniem na baseny kryte i outdorowej – z przeznaczeniem na baseny i kąpieliska
otwarte. Produkty uwzględniać będą cechy anatomiczne chłopców i dziewcząt, a także
znaczące różnice rozmiarów oraz wagi niemowląt i dzieci w docelowych przedziałach
wiekowych (0-6 miesięcy - 3-8 kg, 6-12 miesięcy - 7-14 kg, 1224 miesiące - 10-16 kg, 2-3 lata powyżej 15 kg). Kluczową charakterystyką produktu jest komfort użytkowania, na który
składają się: swoboda ruchów niemowląt i dzieci podczas pływania, ćwiczeń i zadań w procesie
nauki pływania, parametry użytkowe zastosowanych tkanin, membran, powłok i
półfabrykatów, które w kontakcie ze skórą gwarantują elastyczność, ochronę przed otarciami,
ochronę przed utratą barwy i blasku, antybakteryjność, szczelność szwów, ściągaczy, zapięć i
połączeń gwarantującą pełną higieniczność produktu i uniemożliwiającą zanieczyszczenie
wody poprzez możliwość wydostania się zawartości majtek poza strój kąpielowy, skutkujący
kosztowną koniecznością uzdatniania, regeneracji lub wymiany wody w basenie. W kolekcji
basenowej najważniejszą cechą produktów będzie osiągnięcie szczelności i
nieprzepuszczalności, antybakteryjności, przy jednoczesnym zapewnieniu elastyczności i
oddychalności tkanin, ale także zapewnieniu odporności przed przetarciami, utratą barwy
i/lub blasku. W kolekcji outdorrowej produkty będą się cechować w pierwszym rzędzie silną
odpornością na przetarcia, utratę barwy i/lub blasku, ochroną przed słońcem, przy
jednoczesnym zachowaniu szczelności i nieprzepuszczalności, antybakteryjności, elastyczności
i oddychalności tkanin.

Wartość projektu: 612 048.00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 422 960.00 PLN

