Відкриття нового дилерського центру Case IH в Кропивницькому
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29 травня 2018 року в м. Кропивницький ТОВ «Торговий дім «Агроальянс»
відкрив потужний центр із обслуговування та продажу техніки Case IH.
Новий центр «ТД «Агроальянс» вражає своїми масштабами та покликаний стати
надійним осередком підтримки сільгоспвиробників Центральної України. Це
приблизно 3 га землі, які займають виставковий майданчик для техніки, офісна
будівля, демонстраційний полігон для тест-драйвів і, звичайно, найголовніше –
великий склад запасних частин та сервісні майстерні. Дилерський центр
розташований за адресою м. Кропивницький, пр-т Інженерів 1.
Ключову мету діяльності нового дилерського центру, під час врочистого відкриття
окреслив бізнес-директор Case IH у Східній Європі, країнах Балканського п-ва,
України та Молдови Харальд Бойтленнер: «Case IH відома своєю технікою та
різноманітними сервісами, створеними за найсучаснішими стандартами. Йти в
ногу з часом – важливо, але цього замало, аби користувачі наших рішень були
задоволені. Для успішного бізнесу нам важливо бути ближчим до вас, аби краще
розуміти ваші локальні потреби, та оперативніше реагувати на ваші запити. Тому
для мене відкриття нового дилерського центру це завжди гордість і задоволення.
«ТД «Агроальянс» вже 17-ий рік поспіль доводить, що він був і досі є сильним і
відповідальним партнером Case IH. Те, що на захід завітала така кількість
сільгоспвиробників – чергове підтвердження цього».
Бізнес-директор «ТД «Агроальянс» Олексій Тарасов наголосив: «Ми прагнемо
лишатись потрібними вам і бути ближчими до вас. Тому для нас сьогоднішній
день, в який ми отримали прописку на Кіровоградщині, – це історичний момент.
Тепер ми з вами сусіди, тому завжди раді бачити і запрошуємо до нас в гості».
«На базі даного центру вже працюють 6 виїзних сервісних бригад, які діють у
радіусі 150-200 км від цієї майстерні. Ідея в тому, щоб вони кожного дня
вертались на базу, адже, як показує практика, роботи в тривалих відрядженнях
неефективні. В самій майстерні безвиїзно працюють моторист, агрегатник, а
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також слюсарі та мийники», - зазначає керівник сервісної служби «ТД
«Агроальянс», Віктор Пономарчук.
Відповідний і склад запасних частин – це близько 3000 м² одночасного зберігання.
Така велика площа пояснюється тим, що: «Цей склад є центральним: сюди
направленні всі поставки з-закордонну, відповідно й тут зберігатимуться
запчастини всіх категорій: від найбільш популярних позицій (близько 20 тис.
найменувань) до менш ходових (загалом понад 500 тис.)», - пояснює керівник
відділу запасних частин «ТД «Агроальянс» Сергій Мальцев.

Професіонали обирають техніку компанії Case IH, яка вже понад 175 років випускає продукцію для сільського
господарства. Величезний асортимент тракторів, комбайнів та причіпного обладнання, всесвітня дилерська мережа
висококласних фахівців – компанія робить усе для надання високоякісних послуг та постачання продуктивних рішень з
метою досягнення ефективності, гідної ХХІ століття. Щоб отримати більше інформації про товари та послуги
компанії Case IH, відвідайте сайт www.caseih.com.

Case IH — це торгова марка компанії CNH Industrial N.V., світового лідера з виробництва техніки. Її акції
котируються на Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE: CNHI) та Електронній фондовій біржі Borsa Italiana (MI: CNHI)
(Mercato Telematico Azionario of the Borsa Italiana). Щоб отримати більше інформації про компанію CNH Industrial,
відвідайте сайт www.cnhindustrial.com.
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