ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Case IH ανακοινώνει σχέδια επιστροφής στις εμπορικές εκθέσεις στην Ευρώπη.
Η Case IH θα συμμετέχει στις μεγάλες γεωργικές εκθέσεις στην Ευρώπη από τον
Σεπτέμβριο του 2021 για επανασύνδεση με τους πελάτες / Πρώτη δημόσια παρουσίαση
για το τελευταίο μοντέλο Quadtrac AFS Connect™, το Optum AFS Connect™, καθώς
και μία μεγάλη ποικιλία καινοτόμων τεχνολογιών γεωργίας ακριβείας AGXTEND.

Ο κορυφαίος κατασκευαστής αγροτικού εξοπλισμού Case IH ανακοίνωσε σχέδια για να
συμμετέχει στις σημαντικές Ευρωπαϊκές γεωργικές εκθέσεις για το υπόλοιπο του 2021 και το
2022 στο πλαίσιο του προγράμματος της εταιρίας για επανασύνδεση με τους πελάτες. Αυτό
θα γίνει με τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή στην ασφάλεια τόσο για τους πελάτες όσο και για
τους υπαλλήλους της Case IH, τηρώντας αυστηρά τα μέτρα ασφαλείας που ισχύουν σε κάθε
τοποθεσία.
Η Case IH θα παρουσιάσει μια σειρά από νέα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των πρώτων
δημοσίων εμφανίσεων των εκδόσεων AFS Connect™ στα τρακτέρ Quadtrac και Optum, τα
τελευταία δημοφιλή μοντέλα των τρακτέρ Puma 150-175hp και 185-240hp, μαζί με την
θεριζοαλωνιστική Axial-Flow® 9250 AFS Harvest Command και την χορτοδετική LB436 HD.
Θα παρουσιαστεί επίσης μία μεγάλη ποικιλία από καινοτόμες τεχνολογίες γεωργία ακριβείας
AGXTEND.
Το πρόγραμμα εκθέσεων της εταιρίας, το οποίο ακόμα υπόκειται σε αλλαγές ανάλογα με την
ισχύουσα νομοθεσία για τον COVID-19, ξεκίνησε με την έκθεση Innov-Agri στην Γαλλία από
τις 7 έως τις 9 Σεπτεμβρίου 2021, όπου η Case IH παρουσίασε την τελευταία έκδοση του
εξαιρετικά επιτυχημένου μοντέλου Optum CVXDrive. Με επιδείξεις σε χωράφι έκτασης 1.600
στρεμμάτων, η Innov-Agri πραγματοποιήθηκε στην Άουταρβιλ, νοτιοδυτικά του Παρισιού.
Η Agribex είναι η άλλη μεγάλη έκθεση στην οποία θα συμμετέχει η Case IH φέτος. Η
μεγαλύτερη διεθνής εμπορική έκθεση σε εσωτερικό χώρο για την γεωργία και την οικολογία
στο Βέλγιο, θα διεξαχθεί στις Βρυξέλλες από τις 7 έως τις 12 Δεκεμβρίου 2021.
Για το 2022, η Case IH έχει επιβεβαιώσει την συμμετοχή της σε πέντε μεγάλες εκθέσεις, αν
και άλλες μπορεί να προστεθούν στο πρόγραμμά της.

Σελίδα 1 από 2

Το 2022 θα ξεκινήσει με την FIMA 2022 από τις 8 έως τις 12 Φεβρουαρίου. Μία σημαντική
έκθεση για τον αγροτικό τομέα στην Νότια Ευρώπη, η 42η Διεθνής Έκθεση Γεωργικών
Μηχανημάτων θα πραγματοποιηθεί στην Σαραγόσα της Ισπανίας.
Η ομάδα της Case IH θα μεταβεί στο Ανόβερο της Γερμανίας για την Agritechnica 2022, όπου
θα διεξαχθεί η κορυφαία εμπορική έκθεση γεωργικών μηχανημάτων στον κόσμο από τις 27
Φεβρουαρίου έως τις 5 Μαρτίου.
Αργότερα μέσα στην χρόνο η Case IH θα συμμετέχει στην SIMA 2022. Για τον εορτασμό των
100 χρόνων της έκθεσης SIMA, η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Parc des Expositions
στο Παρίσι, από τις 6 έως τις 10 Νοεμβρίου.
Κατά την διάρκεια του Νοεμβρίου, η εταιρία θα συμμετέχει επίσης και στην Διεθνή Έκθεση
Γεωργικών Μηχανημάτων EIMA 2022, στην Μπολόνια της Ιταλίας.
Η τελευταία ημερομηνία στο ημερολόγιο των εκθέσεων της Case IH για τον επόμενο χρόνο
είναι η Agraria 2022 στο Γουέλς της κεντρικής Αυστρίας, από τις 23 έως τις 26 Νοεμβρίου.
Σχολιάζοντας την επιστροφή της εταιρίας στις δια ζώσης γεωργικές εκδηλώσεις, ο Ville
Mansikkamäki, Αντιπρόεδρος της Case IH στην Ευρώπη, δήλωσε:
“Είμαι ευτυχής που η Case IH θα συμμετέχει και πάλι σε γεωργικές εκθέσεις σε όλη την
Ευρώπη, με έμφαση στην ασφάλεια του προσωπικού και των πελατών μας ανά πάσα στιγμή”.
“Στις αρχές του έτους, όταν τέθηκαν σε εφαρμογή πολύ αυστηροί ταξιδιωτικοί περιορισμοί
COVID-19, διοργανώσαμε την ‘YOUNIVERSE’ την πρώτη ψηφιακή έκθεση γεωργικών
μηχανημάτων για αγρότες, επαγγελματίες και αντιπροσώπους. Αυτή η διαδικτυακή εκδήλωση
ήταν πολύ επιτυχημένη στην μετάδοση του οράματός μας για το μέλλον και τον κρίσιμο ρόλο
που θα διαδραματίσει η βελτιωμένη συνδεσιμότητα για να καταστεί ο γεωργικός κλάδος πιο
αποτελεσματικός, παραγωγικός και βιώσιμος”.
“Ωστόσο, στην Case IH εκτιμούμε ότι οι διαδικτυακές εκδηλώσεις δεν μπορούν να
αντικαταστήσουν την πρόσωπο με πρόσωπο επαφή με τους αγρότες. Προτεραιότητά μας
είναι να έχουμε την καλύτερη δυνατή σχέση με τους πελάτες μας, οπότε για εμάς το
YOUNIVERSE είναι ένα συμπλήρωμα στις κανονικές εκθέσεις, εκδηλώσεις και περιοδείες.
Στην Agritechnica θα χρησιμοποιήσουμε μια νέα υβριδική μορφή, συνδυάζοντας τη φυσική
εκδήλωση με την ψηφιακή μας πλατφόρμα. Αυτό θα μας επιτρέψει να επεκτείνουμε την
εμβέλειά μας σε όλους εκείνους που δεν μπορούν να ταξιδέψουν στη φυσική έκθεση,
επιτρέποντάς τους να συνδεθούν και να βιώσουν ζωντανά τα νέα της Case IH, όπου και αν
βρίσκονται”.
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