
 

 

Comunicação Corporativa 

Daniela Santucci 

Fone: 011 2039-2461 
daniela.santucci@basf.com 

 

 
BASF S.A 

Av. Nações Unidas, 14171  

São Paulo-SP / Brasil  

http://www.basf.com   

 
 

 

    
Comunicado de Imprensa 

Outubro  2020    

BASF abre sua própria plataforma virtual para a Fakuma 2020  

 Pela plataforma será possível participar de bate-papos com especialistas, 

apresentações de produtos, um lounge digital e muito mais  

 Digitalização e sustentabilidade são temas de estandes e palestras da 

companhia 

 Ultramid® F Balance e Elastollan® N são alguns dos destaques deste ano  

 

A Fakuma, uma das feiras comerciais mais importantes do mundo para o processamento de 

plásticos, não será realizada neste ano como de costume. Neste contexto, a BASF oferece aos 

clientes e às partes interessadas uma grande alternativa: uma plataforma virtual dedicada que 

estará on-line de 13 a 20 de outubro, oferecendo mais de 20 estandes temáticos sobre Impressão 

3D, tecnologias de processamento, eletromobilidade e muito mais.  

"Queremos dar aos nossos clientes, a quem teríamos, naturalmente, muito prazer em receber 

pessoalmente na feira, a oportunidade de interagir com os nossos especialistas", explica Jürgen 

Becky, Chefe da Unidade de Negócios de Materiais de Performance na Europa. É justamente aí 

que entra a plataforma virtual: flexível de casa ou do escritório – a troca com especialistas da 

BASF ainda é garantida.  

 

Apresentações, bate-papos ao vivo e muito mais  

  
Um programa variado aguarda os visitantes para a feira comercial virtual. Serão 15 apresentações 

sobre os tópicos atuais em alta na indústria de plásticos, tais como digitalização, sustentabilidade 

e mobilidade elétrica estão na pauta 

A feira acontecerá nos dias 13, 14, 15, 19 e 20 de outubro. Posteriormente, especialistas da BASF 

estarão disponíveis para bate-papos ao vivo com os visitantes. Além disso, ainda terão mais 20 

estandes temáticos, incluindo desde aplicações domésticas e substituição de metal soluções feitas 



  

 
 
sob medida para a mobilidade de hoje e do futuro. Bate-papos ao vivo para contato com os 

especialistas também serão oferecidos. Para acompanhar toda a programação, faça sua inscrição 

em fakuma.basf.com.  

 

 

 

 

 

Sobre a Divisão de Materiais de Performance da BASF 

A divisão de Materiais de Performance da BASF engloba sob o mesmo teto todo know-how de 

materiais da BASF em relação a plásticos inovadores e personalizados. Mundialmente ativa em 

quatro grandes setores da indústria - transporte, construção, aplicações industriais e bens de 

consumo - a divisão tem um amplo portfólio de produtos e serviços combinados com um profundo 

entendimento de soluções de sistema orientadas para a aplicação. A estreita colaboração com os 

clientes e um grande foco em soluções são os principais fatores de lucratividade e crescimento. A 

sólida competência em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) fornece a base para o 

desenvolvimento de produtos inovadores e aplicações. Em 2019, a divisão de Materiais de 

Performance alcançou vendas globais de € 6,06 bilhões. Mais informações online: 

www.plastics.basf.com. 

 

Sobre a BASF 

Na BASF, criamos química para um futuro sustentável. Combinamos sucesso econômico com 

proteção ambiental e responsabilidade social. Os mais de 117.000 colaboradores do Grupo BASF 

trabalham para contribuir para o sucesso de nossos clientes em quase todos os setores e em 

quase todos os países do mundo. Nosso portfólio é organizado em seis segmentos: Químicos, 

Materiais, Soluções para Indústria, Tecnologias de Superfície, Nutrição & Cuidados Pessoais e 

Soluções para Agricultura. A BASF gerou vendas de 59 bilhões de euros em 2019. As ações da 

BASF são comercializadas na bolsa de valores de Frankfurt (BAS) e como American Depositary 

Receipts (BASFY) nos Estados Unidos. Para mais informações, acesse: www.basf.com.br 
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INFORMAÇÕES PARA A IMPRENSA 
  

Lígia Cerdeira - 11 99879-3473 | 13 99760-3311 

Juliana Fernandes - 11 97077-6233  

basfquimicos@maquinacohnwolfe.com  

www.maquinacohnwolfe.com 
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