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ROBATECH - YENİ MARKA ÇALIŞMASI
Robatech Group, 1 Mayıs 2019 tarihinde “Green Gluing” sloganı 
ile yeni kurumsal kimliğini tanıttı. Bu yeni imaj sayesinde kurum-
sal değerler, hizmet anlamında verilen taahhüt ve vaatler artık çok 
daha belirgin. Yenilik, verimlilik, sürdürülebilirlik ve hizmet anlayışı 
ile Robatech, müşterilerinin tutkallama proseslerini optimize etme-
ye devam ediyor.

Green Gluing 

“Green Gluing”, bir aile şirketi olarak uluslararası alanda faaliyet gösteren, İsviçre Muri 

merkezli Robatech firmasının yeni sloganıdır. Robatech Group, güvenilirliği yüksek ve kul-

lanım ömrü uzun, yenilikçi, sürdürülebilir tutkal uygulama çözümlerinde uzmanlaşmıştır. 

Yeni “Green Gluing” sloganı ile Robatech, endüstriyel tutkal uygulamalarında ve ekolojik 

değerler arasında bir köprü kurarak kaynakların verimli ve bilinçli kullanımı konusundaki 

sorumluluklarının altını çiziyor. 

Güçlü ve Hassas Konumlandırma 

Yeni kurumsal imaj netlik ve tutarlılık sağlarken, Robatech’i farklı kılan noktaları da ön plana 

çıkarıyor: Çözüm odaklı müşteri ilişkileri yönetimi, güvenilirlik ve yetkinlik. Robatech, tut-

kallama proseslerini optimize etmek için her zaman müşterileri ile yakın işbirliği içerisinde 

yenilikçi çözümler sunmaktadır. Sunulacak olan tutkallama çözümünde hedeflenen her 

ne olursa olsun - ister sürdürülebilirlik ister yatırım koruması veya düşük üretim maliyeti 

- Robatech, hızlı ve yetkin hizmet anlayışıyla daima, iyi müşteri ilişkilerine ve uzun vadeli, 

“kazan-kazan” yaklaşımına sahip bir ortaklığa güvenmektedir.

Robatech Group CEO’su Martin Meier şunları vurgulamak-

tadır: “Ekonomik ve ekolojik düşünce ve eylemleri sağla-

nan hizmetlere entegre etmek oldukça önemlidir ve büyük 

bir anlam taşımaktadır. Yeni marka çalışmamızla bu sorum-

luğu üstlendiğimizi ve gözettiğimizi gösteriyoruz.” 

Konu ile ilgili daha fazla bilgi için: www.greengluing.org

Martin Meier, CEO Robatech Group
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ROBATECH
İsviçre Muri merkezli Robatech Group, birçok farklı endüstri dalına yönelik tutkal uygulama 

sistemleri ve çözümleri sunan dünya çapında lider bir üreticidir. Çevreci tutkal uygulama 

çözümleri ile hizmet ve teknoloji lideri olan Robatech›in ürün portföyü sıcak ve soğuk tutkal 

uygulamalarının yanı sıra PUR çözümlerini de kapsamaktadır. Robatech 70’ten fazla ülkede 

temsil edilmektedir ve 1975 yılından beri hız, hassasiyet ve dayanıklılık alanında yüksek 

kalite kontrolörler, aplikasyon kafaları ve dozajlama sistemleri sunmaktadır.

www.robatech.com
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