
 

 

 

Basın bülteni 
 

 

Oerlikon Manmade Fibers, Şanghay, Çin'de yeni satış ve servis ofisi açıyor 

 

"Müşterilerimize daha yakınız" 
 
Şangay/Çin, Remscheid/Almanya, 11 Haziran 2020 - Manmade Fibers Segmenti, sekiz yıldan fazla 

bir süre sonra, milyonluk metropol Çin'in Şanghay kentinde Yutong Road Intercontinental Busi-

ness Center'de (Uluslararası İş Merkezi) Hongqiao Uluslararası Havaalanı ve National Exhibition 

an Convention Center (NECC) (Ulusal Sergi ve Kongre Merkezi) yakınlarında yeni satış ve servis 

ofisi açtı.  

 

Resmi olarak, Çin'deki Manmade Fibers Segmenti şu anda aşağıdaki adreste faaliyet göstermektedir: 

Oerlikon (Çin) Technology Co. , Ltd. 

Şanghay Branch 

RM1208-1210, Tower A, The Place, 

100 Zunyi Road, Changning District 

Şanghay Çin 200051 

 

Yutong Road'dan Zunyi Road'daki yeni adrese geçiş için belirleyici faktörler, son yıllarda giderek daha 

da yoğun trafikle mücadele eden bir şehirde öncelikle lojistik yönlerdi. "Şimdi müşterilerimize daha da 

yakınız" diyor Oerlikon Çin Başkanı Wang Jun. Hongqiao Havaalanı ve ülke genelinde hızlı trenlerin 

bağlantıları ile doğrudan bağlantılı olan Hongqiao tren istasyonuna yakınlığı, satış ve servis personelinin 

daha iyi bir altyapısal bağlantıya sahip olmasını sağlamaktadır.  

 

Bunun dışında, sahada yeniden düzenleme, Oerlikon grubu içindeki değişikliği de dikkate alır. "Son 

yıllarda Oerlikon Grubu'nda yapılan elden çıkarmalar şimdi Şanghay'da yeniden düzenlemeye yol aç-

mıştır. Bugün, Oerlikon'un Çin'deki iş faaliyetleri sadece Manmade Fibers Segmenti ve Surface Soluti-

ons'a (yüzey çözümler), Additive Manufacturing (eklemeli üretim) dahil, odaklanmıştır. Her iki bölüm için 

de optimum müşteri hizmetleri için mümkün olan en iyi altyapıyı kurma zamanı gelmişti, "diye devam 

ediyor Wang Ju. Bununla birlikte, dijitalleşme çağında, Çin'de de artık satış ve servis çalışanları için 

evden çalışmak mümkün olacaktır. Bütün bunlar şimdi değişmiş, uyarlanmış ve bilhassa, maliyet açı-

sından optimize edilmiş yeniden konumlandırmaya yol açmıştır. 

 

Boşluklar dahil 2.076 Karakter 



 

 

 

 
 

Başlık: Google Haritaları, Oerlikon Manmade Fibers Segmenti satış ofisinin Hongqiao’daki Uluslara-

rası Havaalanına ne kadar yakın olduğunu göstermektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Başlık: Oerlikon Manmade Fibers çalışanları şu anda bu binada çalışıyorlar (evindeler): The Place, 

Tower A, 100 Zunyi Road, Changning District, Şanghay Çin 200051. 

 

Ayrıntılı bilgi için:   

 

André Wissenberg 

Pazarlama, Kurumsal İletişim 

& Halkla İlişkiler 

Tel. +49 2191 67 2331 

Faks +49 2191 67 1313 

andre.wissenberg@oerlikon.com 

 

 

James Li 

Pazarlama, Kurumsal İletişim 

& Halkla İlişkiler 

Tel. +86-21-62371300 

Faks. +86-21-62371309 

jianxiang.li@oerlikon.com 
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Oerlikon hakkında 

Oerlikon (SIX: OERL) hammadde, sistem ve yüzey teknolojileri geliştirir ve müşteriler için uzun kullanım 

ömrüne sahip yüksek performanslı ürün ve sistemler sunmak amacıyla özelleştirilmiş servisler sağlar. 

Teknolojik kilit yetkinlikleri ve güçlü finansal temeli sayesinde şirket, uyguladığı üç stratejik faktörle orta 

vadeli büyüme planını devam ettirmektedir. Bu faktörler, cazip büyüme piyasaları, yapısal büyümenin 

sağlanması ve hedefe odaklı birleşme ve satın alım faaliyetleri ile genişlemedir. Oerlikon iki segmentte 

faaliyet gösteren (Surface Solutions ve Manmade Fibers) ve dünya genelinde 37 ülkede 182 tesiste 

yaklaşık 11.100 çalışana sahip dünya çapında lider bir teknoloji ve mühendislik şirketler grubudur. 2019 

yılında Oerlikon 2,6 milyar CHF değerinde bir ciro elde etmiş ve araştırma & geliştirme alanına 120 

Milyon CHF’dan fazla değerde yatırım yapmıştır. 

 

Ayrıntılı bilgi için: www.oerlikon.com 
 
 

Oerlikon Manmade Fibers Segmenti hakkında 

Oerlikon Barmag, Oerlikon Neumag ve Oerlikon Nonwoven markalarıyla birlikte Oerlikon’un Manmade 

Fibers segmenti, yapay fiber üretimi sistemleri, tekstüre makineleri, BCF sistemleri, kesik elyaf sistem-

lerinin yanı sıra dokusuz kumaş üretimi çözümlerinde dünya çapında önde gelen tedarikçilerden biridir 

ve tüm tekstil tedarik zinciri için mühendislik çözümleri sunar.  

Gelecek odaklı bir şirket olan Oerlikon Group’un bu segmentindeki tüm araştırma ve geliştirme çalışma-

ları enerji tasarruflu ve sürdürülebilir teknolojiler kapsamında yönetilir (e-save). Polikondenzasyon ve 

ekstrüzyon sistemlerinin ve kilit bileşenlerinin tedariki sayesinde şirket, monomerlerden tekstüre ipliğe 

kadar üretim prosesindeki tüm gereksinimlere cevap vermektedir. Otomatizasyon ve endüstri 4.0 çö-

zümleriyle birlikte ürün portföyü tamamlanır.  

Oerlikon Barmag’ın ürün portföyünün ana piyasası başta Çin, Hindistan ve Türkiye olmak üzere Asya 

olup Oerlikon Neumag ve Oerlikon Nonwoven’ın ana piyasaları ABD, Asya, Türkiye ve Avrupa’dır. 

Dünya çapında segmentin 120 ülkedeki üretim, satış ve servis departmanlarında yaklaşık 3000 çalışanı 

bulunur. Remscheid, Neumünster (Almanya) ve Suzhou’da (Çin) bulunan araştırma merkezlerindeki 

uzman mühendisler, teknologlar ve teknisyenler yenilikçi ve teknolojik açıdan lider ürünler geliştirmek-

tedir. 

 

Ayrıntılı bilgi için: www.oerlikon.com/manmade-fibers 
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