
 

Case IH Public Relations  

Europa 
Steyrer Straße 32 
4300 St. Valentin, Østrig 

 

Pressekontakt: 
Ronny Walther 
ronny.walther@caseih.com  

Tlf. +43 7435 500 695 
Mobil +43 676 88 0 86 695 

 

 

 

St Valentin, 25.03.2021      

 

Case IH annoncerer unik onlinemesse  

 

Meget intensiv onlinemesse for maskiner/ Eksterne talere behandler vigtige emner i landbruget/ 

Præsentationsteknologi og indhold vil være en unik oplevelse.  

 

I stedet for at vente på, at landbrugsmesser igen kan åbne, præsenterer den førende producent af 

landbrugsmaskiner, Case IH, en helt speciel onlinebegivenhed. Med moderne onlineteknologi er 

‘Youniverse’ den første, digitale messe for landbrugsmaskiner designet specielt til ‘Dig’, uanset om du 

er landmand, maskinstation eller forhandler. Det er ikke bare endnu en begivenhed med livestreaming 

eller et virtuelt showroom, men du kan forvente en intensiv infotainmentoplevelse, du har aldrig har 

prøvet før. 

 

Foruden at demonstrere Case IH-serien vil du på Youniverse få en lang række oplysninger og 

meninger om vigtige emner i landbruget, herunder de skiftende krav fra fødevareindustrien, agronomi, 

nye teknologier samt miljøet. Du vil høre talere fra de europæiske landbrugsmedier, 

teknologivirksomheder og hele CHC Industrial-gruppen.  

 

Case IH vil fokusere på sine sidste nye produkter, traktorerne Quadtrac AFS Connect og Puma 

CVXDrive, sammen med Axial-Flow-mejetærskerne og storballepresseren LB436 HD, der vises ved 

hjælp af specielle 3D-præsentationer. Andre kerneprodukter i Case IH-serien vil også være en del af 

messen, og brugerne vil kunne udforske virksomhedens søstermærker, AgXtend-serien med moderne 

præcisionsteknologier samt FPT Industrial-drivlinjer. 

 

Youniverses platform er tilgængelig på alle computere, tablets og mobile enheder. Den benytter sig af 

imponerende præsentationsteknologi og en dedikeret app, så brugere kan blive en del af netværk, 

som de kan udvikle og få til at vokse. De kan interagere med forhandlere og specialister og endog 

’møde’ brancheeksperter samt andre landmænd. Den digitale messe finder sted den 9.-18. april 2021. 

Gratis registrering på youniverse.caseih.com. 

 

“Youniverse er et spændende koncept, der vil omfatte masser af indhold, der henvender sig til et bredt 

publikum, så vi vil opfordre alle, der er involveret i landbrug og landbrugssektoren som sådan, til at gå 

derind,” siger Ville Mansikkamäki, Vice President Case IH Europe. “I disse vanskelig tider arbejder vi 

https://youniverse.cnhindustrial.com/


 

 

 

 

 

100 % på at bevare kontakten til vores kunder og partnere. Det viser vi helt klart ved at investere i 

denne enestående begivenhed.” 

 

*** 

Venligst find et ‘presse kit’ i følgende link. 

 

Pressemeddelelser og fotos: http://mediacentre.caseiheurope.com  

 

Case IH er den professionelles valg, med mere end 175 års historie og erfaring inden for landbrugsindustrien. En 

højtydende serie af traktorer, mejetærskere og ballepressere sælges og serviceres af et globalt netværk af meget 

professionelle forhandlere, der arbejder engageret med at give kunderne suveræn support og den høje service, der 

kræves for at kunne være produktiv og effektiv i det 21. århundrede. Få mere information om Case IH produkter og 

service online på www.caseih.com.  

 

Case IH er et mærke ejet af CNH Industrial N.V., der er globalt førende inden for sektoren for produktionsmidler og 

noteret på New York Stock Exchange (NYSE: CNHI) og på Mercato Telematico Azionario på Borsa Italiana (MI: CNHI). 

Få yderligere information om CNH Industrial online på www.cnhindustrial.com. 
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