ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η New Holland επιλέγει την Innov-Agri 2021 για να επανεκκινήσει την συμμετοχή της
στις διεθνείς εκθέσεις.
Πιστή στην δέσμευσή της να είναι κοντά στους πελάτες της, η New Holland επιστρέφει σε
ζωντανές εκδηλώσεις, όπως ανακοινώθηκε στην ψηφιακή συνέντευξη Τύπου τον Ιούλιο. Η
πρώτη εκδήλωση στο πλούσιο ημερολόγιο διεθνών και τοπικών γεωργικών εκθέσεων ήταν
η Innov-Agri στη Γαλλία, όπου η ομάδα της New Holland έτοιμη υποδέχθηκε επισκέπτες στο
περίπτερό της.

Η New Holland Agriculture επιστρέφει σε ζωντανές εκδηλώσεις με την έκθεση Innov-Agri,
όπου παρουσίασε τις τελευταίες εξελίξεις και αποκάλυψε τη νέα ναυαρχίδα T7 Heavy Duty
PLM Intelligence και το τρακτέρ T6.180 Methane Power, το οποίο είναι τώρα σε παραγωγή.
Οι ομάδες πωλήσεων και εξυπηρέτησης πελατών βρίσκονταν στο περίπτερο, έτοιμες να
συναντήσουν τους επισκέπτες και να συζητήσουν τις ανάγκες τους, αποκαθιστώντας την
προσωπική επαφή και τις σχέσεις τους με τους πελάτες.

“Όλη η ομάδα της New Holland είναι πραγματικά ενθουσιασμένη που θα επιστρέψει στις δια
ζώσης εκδηλώσεις”, λέει ο Sean Lennon, Αντιπρόεδρος της New Holland Agriculture
στην Ευρώπη. “Η προσωπική επαφή είναι τόσο σημαντική στη σχέση μας με τους πελάτες
μας και την έχουμε χάσει, παρόλο που έχουμε κρατήσει επαφή μέσω της ψηφιακής
επικοινωνίας. Δια ζώσης εκδηλώσεις όπως αυτή είναι μία πολύ σημαντική ευκαιρία να
αγγίξετε και να αισθανθείτε τα προϊόντα μας, γεγονός που κάνει μεγάλη διαφορά κατά την
λήψη απόφασης για αγορά. Οι εικονικές εκδηλώσεις που διοργανώσαμε πέρυσι ήταν πολύ
επιτυχημένες. Θέλουμε να διατηρήσουμε ζωντανούς και του δύο τρόπους επικοινωνίας, και
τον ψηφιακό και τον δια ζώσης, ώστε να μπορούμε να προσφέρουμε την εμπειρία των
εκδηλώσεων μας σε ένα ευρύτερο κοινό. Θα χρησιμοποιήσουμε μια υβριδική μορφή για να
καλωσορίσουμε τους ανθρώπους σε φυσικές εκθέσεις, αλλά και να δώσουμε την ευκαιρία
της online παρουσίασης. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να προσεγγίσουμε και να είμαστε
ακόμα πιο κοντά στους πελάτες μας”.
Στο εντυπωσιακό περίπτερο των 10.800 m2 η New Holland παρουσίασε την ευρεία γκάμα
προϊόντων της. Εκτός από την ναυαρχίδα του τρακτέρ T7 Heavy Duty PLM Intelligence και
το T6 Methane Power, τα οποία έκαναν την επίσημη εμφάνισή τους, περιλαμβάνονταν
επίσης το τρακτέρ T8 SmartTrax, η χορτοδετική BigBaler HD, η θεριζοαλωνιστική CH
Crossover Harvesting και η ναυαρχίδα των θεριζοαλωνιστικών CR10.90 και ο λαστιχοφόρος
φορτωτής W170. Όσον αφορά την ενσίρωση, το FR Forage Cruiser παρουσιάστηκε σε
ειδική εμφάνιση για την 60η επέτειό του. Επίσης στην έκθεση υπήρχαν και επιλεγμένα
παρελκόμενα: ο αναρτώμενος καλλιεργητής της σειράς SCR, ο καλλιεργητής της σειράς
SDM Compact Speed Disc Cultivator, και το ρίπερ SUM. Στον τομέα στης Γεωργίας
Ακριβείας (PLM), οι επισκέπτες μπόρεσαν να ανακαλύψουν τις τελευταίες καινοτομίες και
την προσφορά της New Holland στην τηλεματική και τις τεχνολογίες στην γεωργία ακριβείας
AgXtend.

Η έκθεση Innov-Agri ήταν η πρώτη στο πλούσιο ημερολόγιο εκδηλώσεων της New Holland,
το οποίο περιλαμβάνει μεγάλες διεθνείς εκθέσεις όπως η ΕΙΜΑ, η Agritechnica, η SIMA,
καθώς και τοπικές γεωργικές εκθέσεις που διοργανώνονται με τους αντιπροσώπους και
τους εισαγωγείς της για να είναι κοντά στους πελάτες στις διάφορες αγορές. Η New Holland
θα παρακολουθεί συνεχώς την κατάσταση προκειμένου να διασφαλίσει την υγεία και την
ασφάλεια των ομάδων, των εμπόρων και των πελατών της.

