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Η Case IH είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι έχει συνάψει συμφωνία
χορηγίας με την Aprilia Racing Team για τη διάρκεια της σεζόν MotoGP™ 2022,
συνδέοντας την παρουσία της με μία από τις πιο επιτυχημένες ομάδες στην ιστορία
των αγώνων μοτοσικλέτας. Η κίνηση αυτή αναδεικνύει το προφίλ μας ως ηγετικής
εταιρείας γεωργικών μηχανημάτων σε ένα παγκόσμιο κοινό, σε συνεργασία με μια
ομάδα που βρίσκεται στην κορυφή του αθλήματος.
Η καινοτόμος προσέγγιση της Aprilia, μέλος του Ομίλου Piaggio, συνέβαλε στην
επίτευξη 296 νικών και 54 παγκόσμιων τίτλων σε όλες τις κατηγορίες αγώνων
μοτοσικλέτας. Καθώς οδεύει προς τη σεζόν MotoGP 2022, οι αναβάτες Aleix
Espargaro και Maverick Vinales, δύο από τους πιο ταλαντούχους οδηγούς του
πρωταθλήματος, θα αγωνιστούν για να ανυψώσουν την ομάδα.

Μια παγκόσμια διοργάνωση υψηλού επιπέδου όπως το MotoGP, είναι μια
σημαντική ευκαιρία για προβολή. Το κορυφαίο επίπεδο των αγώνων μοτοσικλέτας
έχει πολλούς παραλληλισμούς με τον τομέα αγροτικού εξοπλισμού και η Case IH
αποφάσισε να επενδύσει στη χορηγία της ομάδας του MotoGP, επειδή πρόκειται
για ένα σπουδαίο αθλητικό γεγονός με αγώνες σε όλο τον κόσμο. Επιλέχθηκε η
συνεργασία με την Aprilia, καθώς η Case IH σαν παγκόσμια εταιρία μοιράζεται
κοινές επιχειρηματικές αντιλήψεις: από την ισχύ και την τεχνολογία υψηλής
απόδοσης που απαιτείται τόσο από τις αγωνιστικές, όσο και από τις γεωργικές
μηχανές, μέχρι την ανταγωνιστικότητα, την ομαδική εργασία και το πάθος για την
επιτυχία.
Ο χρόνος λειτουργίας χωρίς προβλήματα και η αξιοπιστία είναι ζωτικής σημασίας
τόσο στους αγώνες μοτοσικλετών, όσο και στις καθημερινές γεωργικές
δραστηριότητες, ενώ η ανάλυση των δεδομένων αποτελεί βασικό στοιχείο
επιτυχίας στο χωράφι και στις αγωνιστικές πίστες. Είτε στοχεύοντας στην
κατάκτηση αγώνων και πρωταθλημάτων, είτε σε παραγωγικές περιόδους σποράς
και συγκομιδής, ο ενδελεχής σχεδιασμός και η κατανόηση εκατομμυρίων
μεταβλητών δεδομένων είναι θεμελιώδεις. Αντιμετωπίζουμε κινδύνους που
σχετίζονται με τον καιρό και άλλες μεταβλητές που καθιστούν αναγκαία τη συνεχή
επανεξέταση των στρατηγικών μας.

Στόχος μας είναι να μεγιστοποιήσουμε την αξία αυτής της συναρπαστικής
συμφωνίας χορηγίας, με την αύξηση της αναγνωρισιμότητας και της ανάπτυξης
της Case IH και να εξηγήσουμε στους πελάτες μας τους παραλληλισμούς που
υπάρχουν στον τρόπο με τον οποίο υποστηρίζουμε τα μηχανήματά τους και τους
βοηθούμε να πετύχουν μέγιστα αποτελέσματα στη δουλειά τους.
Η σεζόν του MotoGP 2022 ξεκινά στις 6 Μαρτίου στο Κατάρ και ακολουθούν οι
αγώνες στην Ινδονησία (20 Μαρτίου), την Αργεντινή (3 Απριλίου), τις ΗΠΑ (10
Απριλίου), την Πορτογαλία (24 Απριλίου), την Ισπανία (1 Μαΐου), τη Γαλλία (15
Μαΐου), την Ιταλία (29 Μαΐου), την Ισπανία (5 Ιουνίου) και τη Γερμανία (19 Ιουνίου).
Το δεύτερο μισό της σεζόν περιλαμβάνει αγώνες στις Κάτω Χώρες (26 Ιουνίου),
τη Φινλανδία (10 Ιουλίου), τη Μεγάλη Βρετανία (7 Αυγούστου), την Αυστρία (21
Αυγούστου), τον Άγιο Μαρίνο (4 Σεπτεμβρίου), την Ισπανία (18 Σεπτεμβρίου), την
Ιαπωνία (25 Σεπτεμβρίου), την Ταϊλάνδη (2 Οκτωβρίου), την Αυστραλία (16
Οκτωβρίου), τη Μαλαισία (23 Οκτωβρίου) και την Ισπανία (6 Νοεμβρίου).
Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη αυτές τις ημερομηνίες στο ετήσιο πρόγραμμα
προβολής των δραστηριοτήτων μας και ετοιμαστείτε να αγωνιστείτε μαζί μας!

