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Basın Bülteni 

 

Tarih: 20 Temmuz 2020 

 

Roto Doğu Avrupa ve Ortadoğu Bölgelerinin yönetimine Martin 

Graé getirildi 

 

1 Temmuz 2020 tarihi itibari ile geçerli olarak Martin Graé, Roto Frank 

Pencere ve Kapı Teknolojleri GmbH şirketinin Doğu Avrupa ve Orta 

Doğu bölgelerinin direktörülüğüne getirildi. Doğu Avrupa ve Ortadoğu 

Bölgeleri, başlıca Rusya Federasyonu, Polonya, Türkiye, Katar, 

Umman, Dubai ve Suudi Arabistan ülkelerini kapsamaktadır. Sn. 

Graé, doğrudan Roto Pencere ve Kapı Teknolojleri CEO'su Sn. 

Marcus Sander'e rapor edecektir. Aynı zamanda 1 Temmuz 2020 

tarihinden itibaren dünya çapında 15 üretim tesisi ve 28 lojistik dağıtım 

merkezi ile küresel müşteri ve lojistiği hizmetlerinin global sorumlu 

direktörülüğüne Sn Johann Lukas atanmıştır. 

 

Roto Pencere ve Kapı teknolojisi grubu şirketlerinin en büyük üretim 

tesisinin bulunduğu Macaristan'ın Lövő kentinde ikamet eden 54 

yaşındaki Graé'nin sorumluluk alanı, 2 büyük ticari bölge yönetiminin 

kendine verilmesi ile genişlemiştr. Evli ve 3 oğlan çocuk babası olan 

Sn Graé, 30 yıllık sektör tecrübesine sahip olup, Ekim 2008'den bu 

yana Roto Frank bünyesnde çeşitli yönetim kademelerinde görev 

almıştır. 2008 yılında Roto Frank bünyesine katılan kapı menteşeleri, 

eşikler ve cam blok üreticisi olan Roto Gluske-BKV'nin 2008'de satış 

yöneticiliği görevini üstlenmiştir. Mayıs 2011'de, Doğu Adriyatik satış 

bölgesinin kuruluşu ve yönetimi üstlenen Martin Graé, Eylül 2014 

tarihinden itibaren Güneydoğu Avrupa bölge ülkelerinin yönetimini 

üstlenmiştir. 

 

Uzun yıllardır ülkelerarası satış yönetimi tecrübesine sahip olan Martin 

Graé,  sorumluluk alanına eklenen 2 yeni bölge olan Doğu Avrupa ve 

Orta Doğu'daki Roto pazar paylarının daha da arttırılmasını hedefliyor. 

Devraldığı yeni bölgeler ile Martin Graé kısaca şunları özetlemiştir:  
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“Roto markasının en güçlü özellikleri arasında sayılabilecek olan -

Güvenilirlik, doğru ve zamanında teslimat, teknik destek, yenilikçilik ve 

paydaşları ile kurduğu ortaklık ruhu - geleneksel Roto markasının 

dünya çapında temsil ettiği en önemli başarı faktörleridir. Global 

olarak pek çok pencere ve kapı üreticisi bu güçlü ve geleneksel 

özelliklerinden dolayı uzun seneler boyunca Roto’nun güçlü 

partnerliğinden faydalanmıştır. Bizler de Müşterilerimize yıllardır 

verdiğimiz sözü tutuyor ve onların daha da büyüyüp güçlenmelerinde 

önemli rol oynayan güçlü bir yol arkadaşı olduğumuzu bir kez daha 

vurgulamak istiyoruz. " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Roto Roto_Martin_Grae.jpg 
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