ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
New Holland - Επίσημος Χορηγός του «Γύρου της Ιταλίας 2022»

Η New Holland Agriculture ανακοινώνει ότι θα είναι επίσημος χορηγός του «Γύρου
της Ιταλίας 2022». Θα συνοδέψει τους καλύτερους ποδηλάτες του κόσμου στους
δρόμους γύρω και πέρα από την Ιταλία, καθώς θα επιχειρούν τα 21 στάδια του
πρώτου Μεγάλου Γύρου της χρονιάς.
«Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι με αυτή την χορηγία. Η New Holland είναι γνωστή
για το μεγάλο δίκτυο και την στενή σχέση της με τους πελάτες της και με αυτή την
συνεργασία, κατά την διάρκεια των τριών εβδομάδων του «Γύρου της Ιταλίας», θα
είμαστε δίπλα στους πολλούς θαυμαστές και τις αγροτικές κοινότητες που
παρακολουθούν τον διαγωνισμό με πάθος. Θα τους συναντήσουμε στους δρόμους
σε όλη τη χώρα, υποστηρίζοντας μαζί τους καλύτερους ποδηλάτες στον κόσμο
καθώς θα περνούν από πόλεις και χωριά», δήλωσε ο Sean Lennon, Αντιπρόεδρος
της New Holland Agriculture για την Ευρώπη.
Ο «Γύρος της Ιταλίας» είναι ένας υψηλού κύρους, ετήσιος, διαγωνισμός τριών
εβδομάδων και είναι συνήθως ο πρώτος που διεξάγεται κατά την διάρκεια του
έτους, ενώ ακολουθούν ο Γύρος της Γαλλίας και ο Γύρος της Ισπανίας. Έκανε το
ντεμπούτο του το 1909 και τώρα είναι η 105η χρονιά. Φέτος, το 2022 πρόκειται να
ξεκινήσει στη Βουδαπέστη στις 6 Μαΐου και να συνεχιστεί στην Ουγγαρία για τα
τρία πρώτα στάδια πριν κατευθυνθεί στην Ιταλία. Ο Γύρος της Ιταλίας θα
ολοκληρωθεί στις 29 Μαΐου, όταν οι αναβάτες θα έχουν ολοκληρώσει 21
εξαντλητικά στάδια.
«Η χορηγία του Γύρου της Ιταλίας ταιριάζει απόλυτα στη New Holland», πρόσθεσε
ο Carlo Lambro, Πρόεδρος της New Holland, «Πολύ σημαντικό είναι το ότι
μοιράζεται με τη New Holland τις αξίες της δύναμης, της καινοτομίας, της
αποφασιστικότητας, του πάθους και της βιωσιμότητας που βρίσκονται στο

επίκεντρο όλων όσων κάνουμε. Μέσω της συνεργασίας με αυτό το αθλητικό
γεγονός που έχει τόσο ευρύ κοινό σε όλο τον κόσμο, με πολλούς οπαδούς στις
αγροτικές κοινότητες, η New Holland θα επιτύχει μεγάλη προβολή για την
καινοτομία, την προηγμένη τεχνολογία και τις επιδόσεις που προσφέρει στους
πελάτες».
Ο Matteo Mursia, Διευθυντής Πωλήσεων & συνεργασίας της εταιρίας RCS Sport
είπε «Είμαστε πολύ υπερήφανοι που ανακοινώνουμε τη συνεργασία με την New
Holland. Ο Γύρος της Ιταλίας διασχίζει την ιταλική ύπαιθρο και περνάει από πολλές
αγροτικές τοποθεσίες και είναι μία ιδανική πλατφόρμα για να δώσει προβολή στην
ιταλική υπεροχή, τις βιομηχανικές περιοχές της και στο ιστορικό και
αναγνωρισμένου κύρους σήμα της New Holland.
Μια μεγάλη αθλητική, κοινωνική και πολιτιστική εκδήλωση που αγαπά να
μοιράζεται με τους συνεργάτες της αξίες όπως το πάθος, το συναίσθημα, η χαρά,
η προσπάθεια, δίνοντας παράλληλα προσοχή στο περιβάλλον, τη βιωσιμότητα και
τους ανθρώπους».
Ενόψει του Γύρου της Ιταλίας, η New Holland προσκαλεί τους πελάτες, τους
εμπόρους και τους υπαλλήλους της να συμμετάσχουν σε ένα πλούσιο πρόγραμμα
πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων επικοινωνίας που συνδέονται με αυτό το
δημοφιλές αθλητικό γεγονός.

