
Sayfa 42
Haber & News

"SMART with Rosendahl Nextrom". With this message,

Rosendahl Nextrom presented their newly designed

booth at this year's Wire in Düsseldorf. The open and

modern stand design, which optimally reflects the com-

pany’s philosophies, led to a record attendance and

invited to browse through the booth. 

On approximately 400 m² of exhibition space,

Rosendahl Nextrom advised, served and enchanted

their visitors. The Austrian magician Paul

Sommersguter who is well known far beyond the coun-

try's borders, caused with his show performances for

astonishment and enthusiasm and optimally rounded

off the fair program.

With the exhibits, Rosendahl Nextrom clearly present-

ed their entire expertise from preform to service sup-

port. The new service tool "SmartCall", which offers

quick support through video calls and extremely simple

operation, contributes to the further expansion of the

company’s expertise in smart service.

Rosendahl Nextrom looks back on a successful exhibi-

tion week and is already looking forward to welcoming

and hosting their visitors in the year 2020. 

Rosendahl Nextrom reviews Wire 2018
A magic fair week with lots of news from Rosendahl Nextrom!

Rosendahl Nextrom Ekibi Wire 2018 Fuarı’nda / Rosendahl Nextrom Team at Wire 2018

Wire 2018 Fuarı Rosendahl 
Nextrom izlenimleri

Rosendahl Nextrom'dan pekçok haberle birlikte sihirli bir fuar haftası!

"Rosendahl Nextrom ile AKILLI ÇÖZÜMLER".  Bu
mesaj ile Rosendahl Nextrom, yenilikçi tasarımlarla
şekillendirdiği standını Wire 2018 Düsseldorf fuarında
ziyaretçilerin beğenisine sundu. Şirket felsefesini en
iyi şekilde yansıtan açık ve modern stand tasarımı,
büyük ilgi çekerek rekor sayıda ziyaretçiyi ağırlayabil-
memizi sağladı.
Yaklaşık 400 m² sergi alanına sahip olan standta
Rosendahl Nextrom; tüm ziyaretçilerine en iyi hizmeti
sunmaya gayret ederek aynı zamanda da büyüledi.

Ünü ülke sınırlarının çok ötesine taşan Avusturyalı
sihirbaz Paul Sommersguter, fuar boyunca devam
eden gösterileri ile ziyaretçiler üzerinde şaşkınlık ve
coşku yaratarak fuar programının en uygun şekilde
tamamlanmasını sağladı.
Standında sergilediği ürünlerle Rosendahl Nextrom,
preform üretiminden satış sonrası servis desteğine
kadar olan tüm deneyim, uzmanlık ve faaliyetlerini,
ziyaretçilerine sunma imkanı buldu. Rosendahl
Nextrom teknik servis konusunda tanıtımını yaptığı,

video konferans görüşmeleri üzerinden son derece
basit işlemlerle hızlı destek sunan yeni servis sistemi
"SmartCall" tanıtılarak Rosendahl Nextrom’un müşteri
ve çözüm odaklı çalışmaları bir kez daha vurgulanmış
oldu. 
Sizlerin katılıyla başarılı bir fuar haftası geçiren
Rosendahl Nextrom, 2020 yılındaki bir sonraki fuarda
siz değerli ziyaretçileri tekrar ağırlamayı ve misafir
etmeyi şimdiden sabırsızlıkla beklemektedir.


