ROTOCONTROL GmbH
An der Strusbek 60-62
22926 Ahrensburg Tel:++49 (0) 4102 –70733
info@rotocontrol.com

www.rotocontrol.com

FOR IMMEDIATE RELEASE
Contact:
Manager of Public Relations
ROTOCONTROL GmbH
Telephone: 49 (0) 4102 70733 25
Fax: 49 (0) 2402 -73796
Email: pr@rotocontrol.com
www.rotocontrol.com

ROTOCONTROL Extende Cobertura para a
América do Sul
A Forpack International Trade agora representa as máquinas de acabamento da ROTOCONTROL para
inspeção, corte, rebobinamento e troquelamento na América do Sul e América Central

Ahrensburg, Alemanha (18 de Fevereiro de 2010) – Após anunciar na semana passada na
Espanha acordo de representação, Ralph Beier, Gerente de Vendas Internacionais da
ROTOCONTROL anuciou hoje a assinatura de acordo com a Forpack International Trade que
agora representa as linhas de acabamento da ROTOCONTROL para inspeção, corte,
rebobinamento e troquelamento para a indústria de banda estreita na América do Sul e América
Central.
"Após duas semanas no Brasil e no Chile visitando convertedores, pude testemunhar em primeira
mão uma espantosa demanda por Máquinas de Acabamento” afirma Ralph Beier. "A Forpack
tomou a iniciativa de buscar a ROTOCONTROL para representar nossas linhas e, verificando o
alto nível de profissionalismo, conhecimento e excelente relacionamento junto à base de clientes,
estamos convencidos de que farão um excelente trabalho."
Orlando Esteves, Diretor Superintendente da Forpack comentou: "A América Latina é um Mercado
em franca expansão, com uma alta demanda por tecnologia superior em equipamentos confiáveis
e de qualidade para o acabamento de etiquetas ". Após monitorarmos a atividade gerada a partir
das linhas da ROTOCONTROL ao longo do último ano, estamos convencidos de que as linhas da
Rotocontrol são um perfeito complemento ao nosso portifólio de equipamentos para conversão."

Orlando Esteves,da Forpack International Trade e Ralph Beier, da ROTOCONTROL
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Sobre a Forpack International Trade
A Forpack é uma empresa sediada no Brasil, especializada em equipamentos para a conversão de
embalagens incluindo Impressoras Banda Estreita, Impressoras Banda Larga, Máquinas para
Fabricar Sacos de Papel Fundo Plano e Quadrado, Cortadoras Rebobinadoras e Máquinas Corte e
Solda.
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Sobre a ROTOCONTROL
A ROTOCONTROL desenvolve e produz equipamentos para acabamento gráfico incluindo
inspeção, corte, rebobinamento e troquelamento para a indústria de banda estreita. Presente no
mundo inteiro, a ROTOCONTROL oferece máquinas que vão desde modelos mais compactos de
rebobinadoras até modelos sofisticados com opcionais múltiplos. Todos os equipamentos são
equipados com tecnologia de Servo Motor, possibilitando controle máximo dos substratos e filmes
os mais delicados. Com sede em Ahrensburg (Hamburgo), Alemanha, a ROTOCONTROL
mantém o mais alto nível de qualidade de produção com controle absoluto, fácil operação e
flexibilidade. A ROTOCONTROL é a seu parceiro no acabamento das suas etiquetas.
Para receber atualizações futuras sobre a ROTOCONTROL e anúncios de Produtos, visite nosso
sitet www.rotocontrol.com e inscreva-se em nossa lista de Mailingt.
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