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                  Płock, 12 lutego 2019 

 

Tomasz Dembiński powołany na stanowisko Marketing 

Managera w polskim oddziale marki Case IH  

 

 

1 lutego 2019 r. do zespołu Case IH dołączył Tomasz Dembiński. 

Powołany został do objęcia stanowiska Case IH Marketing Managera. Z Grupą 

CNH Industrial Tomasz Dembiński związany jest od 2013 roku. Od tego czasu 

z sukcesami prowadził projekty marketingowe oraz wdrożeniowe z zakresu CRM 

dla branży maszyn rolniczych. W nowej roli będzie odpowiedzialny za realizację 

strategii marketingowej dla marki Case IH na polskim rynku. 

 

„Możliwość pracy dla marki Case IH, która od wielu dekad jest na całym świecie 

synonimem profesjonalnego sprzętu rolniczego dla wymagających operatorów, 

jest dla mnie wyróżnieniem i szansą realnego wpływu na politykę marketingową. 

Doświadczenie w branży maszyn rolniczych pozwoliło mi przyjąć precyzyjną 

wizję rozwoju, zorientowaną na stałym badaniu, analizowaniu i zaspokajaniu 

potrzeb Klientów wymagających i bardzo świadomych, którzy oczekują nie tylko 

dostawcy, ale przede wszystkim partnera w biznesie. Krajowy rynek ciągników 

rolniczych oraz maszyn żniwnych w ostatnich latach wymaga od producentów 

coraz więcej, dlatego upatruję w nim szans na dalszy rozwój naszej marki – 

gotowej dostarczać najlepszy produkt, z najlepszą ofertą finansowania, 

najbardziej wymagającym Klientom.  Jestem przekonany, iż jakość naszych 

maszyn i profesjonalizm Autoryzowanej Sieci Dilerów Case IH będą coraz 

częściej rozstrzygały wybory Rolników”. – podsumowuje Tomasz Dembiński 

 

Zespół Case IH Polska życzy Panu Tomaszowi Dembińskiemu sukcesów 

zawodowych na nowo objętym stanowisku. 



 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

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 CNH 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. 
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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 
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