
 

 

Tarih: 17 Haziran 2021 

 

Roto Pencere ve Kapı Teknolojisi hedefini başlangıçta gösteriyor/ 

‘’Fensterbau Frontale’’ 2022’ye katılma sözü/söz tutuldu/ Güvenilirlik 

kanıtı/ Kişisel etkinliklerde pandemik başarı oranı artışı/ ‘’Müşterilerle 

kurulmuş olan yakın ilişkinin’’ başka bir belirtisi/ Nürnberg’de tanıdık 

lokasyon/ Organizatörün ilgi çekici konsept geliştirme görevi 

 

Roto sektör fuarını destekliyor. 

 

Leinfelden-Echterdingen – Roto Pencere ve Kapı Teknolojisi bir kez 

daha uluslararası bir sektör fuarı olan ‘’Fensterbau Frontale’’ye açık bir 

katılım sinyali veren ilk firma oldu. Global bir pencere ve kapı teknolojisi 

uzmanı olarak, her şey şu an olduğu şekilde kalırsa, sektörün lider 

fuarında 29 Mart-1 Nisan 2022 tarihleri arasında kesinlikle 

katılımcılardan biri olacağını paylaştı. 

Alınan bu pozitif kararın arka planına değinen Marcus Sander sözlerine 

‘’Bununla birlikte müşterilerimize ve uzman izleyicilerimize bir yıl önce 

sektör fuarı ile ilgili verdiğimiz sözü tutmuş oluyoruz’’ diye devam etti. 

Direktörler Kurulu Başkanı bunun bir üreticinin özellikle fırtınalı 

zamanlarda Pazar ortakları tarafından takdir edilecek olan 

güvenilirliğinin kanıtı olduğunu açıklarken; sözleri tutmanın sadece 

teslim kapasitesi ve hizmetlerle ilgili olmadığını da belirtti. 

 

Pandemi ile ilgili şu anki ezici başarıya sahip mücadele 2022 yılında 

planlandığı şekilde fuarın yapılacağı ile ilgili ümitleri artırmak olacaktır. 

Bu uzun zamandır hepimizin özlediği uluslararası seviyede yüz yüze bir 

iletişim ile sağlanabilir. Bu kararı bu kadar önce bir zamanda alarak 

Roto’nun ana amacı ‘’müşterileri ile kurmuş olduğu yakın ilişkiye’’ vurgu 
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yapmaktır. Bu amaçla, firma Nürnberg Fuar Alanı’nda 1. Salondaki her 

zamanki yerini kullanabilecektir. Bu son fuarın üzerinden geçen 4 yılın 

aksine verimli, yüz yüze bir bilgi ve diyalog ortamı yaratılmasına 

yardımcı olacaktır. 

 

Şimdi artık ‘’Fensterbau Frontale’’ 2022 için güvenli ve ilgi çekici bir 

konsept yaratmak fuar organizatörlerine bağlıdır. Sander’in belirttiği 

üzere ‘’Roto Pencere ve Kapı Teknolojileri’ne gelince ulusal ve 

uluslararası ziyaretçiler bundan kesinlikle emin olabilirler.’’ Firmamız 

spesifik planlara hali hazırda başlamış bulunuyor. 

 

 

 
Başlık (Caption) 

 

Söz vermek söz vermektir.- Roto birkez daha ‘’Fensterbau Frontale’’ ye 

çok zaman öncesinden katılımını açıkladı. CEO bunu firmanın 

güvenilirliği ve ‘’kurulmuş yakın müşteri ilişkilerinin’’ bir kanıtı olarak 

gördüğünü belirtti 
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