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Kolejna prestiżowa nagroda dla Case IH 

 

Seria Case IH Luxxum nagrodzona tytułem  

„Innowacyjny produkt rolniczy 2016” 

Płock/Warszawa, 25 listopada 2016 r.  

 

22 listopada 2016 r., podczas uroczystej gali towarzyszącej IV edycji konferencji 

„Farmera” – „Narodowe wyzwania w rolnictwie na Narodowym”, wyróżniono firmy 

z branży rolniczej za produkty, które odznaczają się innowacyjnością. Wyboru 

nagrodzonych produktów dokonało grono uznanych ekspertów, naukowców, a także 

dziennikarzy zajmujących się tematyką rolniczą. 

Grupa PTWP, wydawca miesięcznika „Farmer” oraz serwisów internetowych 

farmer.pl i gieldarolna.pl przyznała Case IH tytuł „Innowacyjny Produkt Rolniczy 2016” 

w kategorii ciągniki rolnicze za serię Case IH Luxxum. Głównym celem konkursu było 

wyłonienie i promocja produktów wykorzystywanych w produkcji rolniczej ułatwiających 

pracę rolników i czyniących ją bardzie efektywną.  

Więcej o serii Case IH Luxxum na ww.caseih.com 

*** 

 

Komunikaty prasowe i zdjęcia: http://mediacentre.caseiheurope.com  

 

Case IH od dawna stanowi wybór profesjonalistów, którzy ufają ponad 170-letniemu dziedzictwu i doświadczeniu marki 

w branży rolniczej. Potężną ofertę ciągników, kombajnów i pras zwijających wspiera globalna sieć profesjonalnych 

dealerów specjalizujących się w zapewnianiu naszym klientom najwyższej jakości pomocy technicznej, wydajności 

i skuteczności na miarę XXI wieku. Więcej informacji o produktach i usługach Case IH znajduje się na stronie internetowej 

www.caseih.com.  

Case IH to marka CNA Industrial N.V., światowego lidera w dziedzinie dóbr kapitałowych notowanego na giełdzie 

nowojorskiej (NYSE: CNHI) oraz w indeksie Mercato Telematico Azionario giełdy włoskiej Borsa Italiana (MI: CNHI). 

Więcej informacji na temat spółki CNH Industrial dostępne na stronie www.cnhindustrial.com. 

 

http://mediacentre.caseiheurope.com/
http://www.caseih.com/
http://www.cnhindustrial.com/


 

 

 

 

 

 

Case IH Media Center 

 

www.caseih.com 

 

www.facebook.com 

 

www.youtube.com 

 

. 

 

Przedruk wolny od opłat, prosimy o dokument potwierdzający! 

 

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt: 

 

Alicja Dominiak-Olenderek 

Brand Communications Manager Poland 

Tel. +48 510 990 177 

E-mail:alicja.dominiak-olenderek@caseih.com 

www.caseih.com 

https://mediacentre.caseiheurope.com/Dynamix/Login.aspx?ReturnUrl=%2fDynamix%2f&SC=t&JS=t
http://www.caseih.com/emea/it-it
https://www.facebook.com/caseih/
https://www.youtube.com/user/CaseIHEurope
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