
 

 

 

Basın Bülteni 
 

 

Korona sorunu, küresel pazar işlemlerinde yeni yollara girmeyi gerektiriyor 

 

Gerçek fuarlara alternatif olarak sanal  
iletişim platformları mı geliyor? 
 
Remscheid/Almanya, 2 Temmuz 2020 – Korona pandemisi, iletişim açısından global tekstil ma-

kineleri endüstrisinde de yeni zorluklar yaratıyor. Çeşitli kıtalarda gerçekleştirilen ITMA Asia, 

ITM, INDEX ve ITME gibi lider teknoloji fuarlarının yanında Dornbirn'de gerçekleştirilen Global 

Fiber Congress (GFC) gibi önemli sektör etkinlikleri, 2020 yılında normal şekilde gerçekleşe-

meyecek ve önümüzdeki yıla ertelenmek zorunda kaldı. Fakat kendi ağını yoğun şekilde kul-

lanmak ve iş ortakları ve müşterileriyle iletişim alışverişine devam etmek ve bu sırada yeni 

ürünleri ve hizmetleri cazip şekilde sunmak için hangi alternatifler mevcut? Yeni sanal iletişim 

platformları, nihayetinde sürdürülebilirlik endişelerini de dikkate alan bir çözüm olabilir. Bu 

konuda, Oerlikon Segments Manmade Fiber şirketinin Pazarlama, Kurumsal İletişim ve Halkla 

İlişkiler bölümü başkanı ve VDMA Pazarlama ve Fuar Komitesi'nin yönetim kurulu üyesi André 

Wissenberg ile görüştük. 

 

Korona pandemisinin tekstil makineleri endüstrisindeki etkinlikler üzerinde ne gibi etkileri oldu 

ve devam eden süreçte ne gibi etkileri oluyor? 

Prensip olarak, Mart ayının ortasından itibaren tüm fuarlar, organizasyonlar ve etkinlikler iptal edildi. 

Bir çok organizatör, pandeminin hızlı şekilde etkisini kaybedeceği ve yılın ikinci yarısı "normalleşme" 

sürecinin başlayacağı umuduyla önceleri bu yılki tarihleri kısmen erteledi. Fakat Korona virüsünün ve 

etkilerinin küresel işbirliğini uzun süre etkileyeceğini hepimiz kabul etmek zorunda kaldık. Seyahatler 

şu an için sadece sınırlı ölçüde mümkün ve birkaç ay daha sağlıklı şekilde planlanamayacak gibi gö-

rünüyor. Uluslar arası fuar ve etkinlik sektöründe planlama işin her şeyi ve bu kural, hem organizatör-

ler hem de özellikle katılımcılar için geçerli.  

 

Şu an için hangi alternatif iletişim yolları mevcut?  

İşin merkezinde, hepimiz müşterilerimizle ve iş ortaklarımızla yoğun temasımızı korumak istiyoruz. Bu 

sırada, yeni ürünlere ve hizmetlere ait bilgilerin aktarılması, yapılan sözleşmelerin ticari açıdan netleş-

tirilmesi, kurulması ve devreye alınması gereken makinelerin ve sistemlerin hayata geçirilmesi ve her 

şeyden önce iyi bir müşteri ilişkisinin korunması gerekiyor. Günlük işler, özel hayat ve özellikle bir şey 

daha buna dahil: Heyecan. Bu konuda Skype, Teams, Zoom, vb. gibi modern tüm dijital iletişim araçla-

rından mümkün olduğunca faydalanıyoruz. Günün sonunda, sürece katılan kişilerin bu dijital dünyada 



 

 

 

kendilerini nasıl açtığı ve bu dünyayla nasıl başa çıktıkları belirleyici olacak. Şüphesiz ki aynı zamanda 

bir nesil sorunu. Mümkün olduğu sürece şirketin kendi lokal ağındaki yerel çalışanlarla ve konunun 

uzmanlarıyla hibrit müşteri danışmanlık çözümleri şu an için en iyi alternatif.  

 

Yakın gelecek nasıl görünüyor? 

VDMA'nın da kısa süre önce hayata geçirdiği ve Oerlikon Manmade Fibers'te yılın ikinci yarısında da 

sunduğumuz teknoloji Webinar'ları, mevcut ve potansiyel müşterilere genellikle belirli bir konuda ayrın-

tılı bilgi aktarmamıza yardımcı oluyor. Bir Webinar'ın didaktik ağırlık noktası genelde üniversitelerdeki 

gibi bir konferansa daha çok benzerken - yani yaratıcı olun - ve katılımcıların kendi aralarındaki reka-

bet durumu nedeniyle de buradaki diyalog arka plana atılırken, bir tür sanal fuar şeklindeki yeni, olu-

şum aşamasında olan dijital iletişim platformları, tüm pazar katılımcıları için değerli bir tamamlayıcı 

öğe olabilir.  

 

Cazip şekilde tasarlanmış, en iyi durumda modern şekilde genişletilmiş veya Sanal Gerçeklik Teknolo-

jileri kullanılan Web siteleri ile salt tek yönlü bilgi aktarımının yanında, burada, müşteriler ile şirket uz-

manları arasında gerçekleştirilen randevulu görüntülü görüşmelerin yardımıyla iki yönlü iletişim olanak-

ları da mevcut. Konferanslar ve seminerler, genelde programı tamamlıyor. Her iki tarafın da yeterli 

katılım göstermesi durumunda tüm katılımcıları için cazip bir teklif. Çünkü ancak farklı tedarikçilerin 

ürünlerini ve çözümlerini ve bu şekilde tasarlanmış bir dijital iletişim platformunda üreticilerin ve teda-

rikçilerin tekliflerini karşılaştırma ve bir satın alma kararı için gerekli tüm bilgileri örn. İndirmeler şeklin-

de hem zamansal olarak kompakt hem de verimli şekilde toplama olanağı sunan "gerçek bir fuarın" 

sağladığı fayda oluşursa, tedarikçiler ve ziyaretçiler bundan kalıcı bir katma değer elde edebilir. WTIN, 

15 - 30 Ekim 2020 tarihleri arasında "Innovate Textile & Apparel Virtual Trade Show" ile tekstil makine-

leri endüstrisinde bu yeni dijital adıma başlayan ilk organizatörlerden biri olacak. Oerlikon Manmade 

Fibers olarak bizler de bu organizasyona katılmaktan ve müşterilerimizi sanal bir dünyada selamla-

maktan mutluluk duyacağız.  

 

Boşluklar dahil 5.112 Karakter 

 



 

 

 

 
 

Başlık: Oerlikon Segments Manmade Fiber şirketinin Pazarlama, Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler 

bölümü başkanı ve VDMA Pazarlama ve Fuar Komitesi'nin yönetim kurulu üyesi André Wissenberg. 

 

 
 

Başlık: Geliştirilmiş ve Sanal Gerçeklik Teknolojileri kullanılan yeni dijital dünya, gerçek bir fuarın al-

ternatifi olabilir mi? Modern iletişim platformları, bu konuda tedarikçilerden ve ziyaretçilerden kabul 

göreceklerini ispatlamak zorunda kalacak. 

 

 

 

Ayrıntılı bilgi için: 

 

André Wissenberg 

Pazarlama, Kurumsal İletişim  

& Halkla İlişkiler 

Tel. +49 2191 67 2331 

Faks +49 2191 67 1313 

andre.wissenberg@oerlikon.com 

 

 

 



 

 

 

Oerlikon hakkında 

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

nım 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 çalış-

maları 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 

çözümleriyle 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 çalı-

şanı bulunur. Remscheid, Neumünster (Almanya) ve Suzhou’da (Çin) bulunan araştırma merkezlerin-

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

tirmektedir. 

 

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