
1

BASIN BILDIRISI
Muri AG  I  18.9.2020

ROBATECH INTERPACK VE DRUPA 
FUARLARINA KATILIMINI IPTAL ETTI
Tutkal uygulama çözümlerinde lider İsviçreli üretici, 2021 yılının 
Şubat/Nisan ayında gerçekleştirilecek olan Uluslararası Ambalaj 
Fuarı Interpack ve Uluslararası Grafik Tasarım ve Matbaacılık Fuarı 
Drupa›ya katılmayacak. Robatech, Covid-19 sebebiyle, çalışanla-
rının ve ziyaretçilerinin sağlığına öncelik vererek tüm sorumluluğu 
üstlendi. 2021 fuarlarına katılmayacak olsa da, Robatech, sektöre 
özel ürün yeniliklerini canlı olarak deneyimlenebilen yeni iletişim 
kanalları ile sunacağını duyurdu.

Robatech için, ziyaretçilerin ve çalışanların sağlığını korumak oldukça önemli bir sorum-

luluk. Robatech Group CEO›su Martin Meier, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu sözlere 

yer verdi: «Koruyucu tedbir ve hijyen önlemlerine rağmen, ticaret fuarı ziyaretlerinde şu 

anda insanların sağlığı risk altında. Bununla birlikte, müşterilerimiz seyahat ve kısıtlamaların 

ağırlaştırılmış şartlarını da göze almak durumunda. Fuarlar, bu durumdan derinlemesine et-

kileniyor.» Klasik ticari fuar etkinliklerinden dijital konseptlere geçişin artması ile Robatech, 

2021 Mart ve Mayıs aylarında CCE, Interzum ve Ligna fuarlarında da olmayacak. Ancak, di-

jital platformlar kanalıyla katılım sağlamak mümkün ve Robatech bu duruma sıcak bakıyor.

Robatech, ticaret fuarlarında fiziksel olarak varlık göstermeyecek olmasına rağmen, 2021 

yılının ürün yeniliklerini planlandığı şekilde dünyaya tanıtacağını duyurdu. Ambalaj, baskı/

matbaa, ağaçişleri ve yatak endüstrilerinden müşteriler, sıcak ve soğuk tutkal uygulama-

larında inovatif endüstriyel çözümler için geliştirilen ürünleri, tamamen yeni ve yenilikçi 

bir yaklaşımla, canlı ve kişisel olarak deneyimleme fırsatına sahip olacaklar. İsviçreli şirket, 

dijital platformlar kanalıyla yine müşteri odaklı sektör buluşmalarına, kişisel temaslara ve 

yoğun, profesyonel ticari etkinliklere yer vermeye devam edecek.
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Merkezi Muri, İsviçre›de bulunan Robatech Group, endüstriyel sıcak ve soğuk tutkal uygu-

lamaları için yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler geliştiren, dünyanın önde gelen üreticilerin-

den biridir. Robatech, 1975 yılından bu yana, yüksek kalite kontrolörler, tutkal aplikasyon 

kafaları, tutkal eritme ve transfer sistemleri üretmekte ve sağlamaktadır. Robatech, tem-

silcilikleri ile 80 ülkede farklı sektörlerdeki müşterilerine tutkal uygulamaları ve tutkallama 

proseslerinin optimizasyonu konusunda her türlü danışmanlık ve destek hizmeti sunmak-

tadır.
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