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NOWY KIERUNEK ROZWOJU FIRMY
ROBATECH
Od 1 maja 2019 roku grupa Robatech zaprezentuje nowy, nowoczesny wizerunek firmy z nowym sloganem Green Gluing. Nowa
koncepcja wizerunkowa jeszcze wyraźniej podkreśla wartości firmy i oferowaną wydajność produktów. Dzięki innowacjom, wydajności, zrównoważonemu rozwojowi i usługom firma Robatech
optymalizuje procesy klejenia swoich klientów.
Green Gluing
Tak brzmi nowy slogan działającego globalnie rodzinnego przedsiębiorstwa Robatech z
siedzibą w szwajcarskiej miejscowości Muri w Szwajcarii. Koncern specjalizuje się w innowacyjnych, trwałych rozwiązaniach dla nanoszenia klejów o wysokiej niezawodności i
trwałości. Green Gluing firmy Robatech to forma „pomostu” między przemysłowym procesem klejenia a ekologicznymi wartościami podstawowymi i jednocześnie podkreślenie
odpowiedzialności firmy za ochronę zasobów naturalnych.
Silna pozycja
Nowy wizerunek zapewnia przejrzystość i spójność. Nowoczesny, świeży wizerunek podkreśla to, co wyróżnia firmę Robatech: odpowiedzialne działanie, niezawodność i kompetencja. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom firma Robatech optymalizuje procesy klejenia
i ściśle współpracuje z klientami. Niezależnie od tego, czy przy nanoszeniu kleju chodzi o
osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju, wysoką ochronę inwestycji, niższe koszty
eksploatacyjne czy szybki i kompetentny serwis, firma Robatech stawia na dobre relacje
z klientami i długotrwałe partnerstwo przynoszące obopólne korzyści.
Martin Meier, CEO Robatech Group, podkreśla: „Ważne i
rozsądne jest, by ekonomiczne i ekologiczne myślenie
jak i działanie było częścią naszych usług. Poprzez nowy
branding pokazujemy, że bierzemy na siebie odpowiedzialność”.
Dalsze informacje dotyczące tego zagadnienia są dostępne na stronie: www.greengluing.org
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ROBATECH
Grupa Robatech z siedzibą w szwajcarskiej miejscowości Muri w Szwajcarii jest wiodącym
międzynarodowym dostawcą systemów do nanoszenia klejów stosowanych w wielu różnych branżach. Oferta produktów tego wiodącego dostawcy usług i rozwiązań technologicznych do ekologicznego nanoszenia klejów obejmuje kleje aplikowane na gorąco, kleje
aplikowane na zimno i kleje poliuretanowe. Firma Robatech jest obecna w ponad 70 krajach
i od 1975 roku dostarcza wysokiej jakości systemy sterowania, dozowania oraz głowice
nanoszące, które gwarantują największą prędkość, precyzję i niezawodność.
www.robatech.com

DANE KONTAKTOWE DLA
DZIENNIKARZY
marketing-pl@robatech.ch
Lub proszę skontaktować się z lokalnym przedstawicielem prasowym w firmie Robatech.
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