
 

   

 

 

 

Case IH i STEYR w centrum uwagi  

 

Pomyślna realizacja pierwszego kroku w kierunku integracji sektorów 

dystrybucji i marketingu w CNH Industrial przez Andreasa Klausera 

w regionie EMEA / Dążenia CNH Industrial do pełnej integracji wszystkich 

marek umożliwią Klauserowi skupienie uwagi na dalszym rozwoju marek 

Case IH i STEYR.  

 

 

St. Valentin, 28.02.2015 r. 

 

 Zmiany organizacyjne oraz powiększenie składu osobowego zarządu ogłoszone w zeszłym 

tygodniu przez CNH Industrial mają na celu pełne zintegrowanie i dalsze przejście marek Iveco i FPT 

Industrial, co ma z kolei prowadzić do postrzegania CNH Industrial jako jednorodnej korporacji 

na światowym rynku dóbr inwestycyjnych. Ten proces integracji stanowi dowód na to, jak dużą wagę 

spółka przywiązuje zarówno do integracji wewnętrznej, jak i rozwoju poszczególnych marek.  

– Właśnie z tego powodu chcę teraz skupić się na rozwoju marek Case IH i STEYR, aby mogły 

one odnosić sukcesy w ramach CNH Industrial – wyjaśnia Andreas Klauser. 

 

 Case IH i STEYR już dziś w znacznym stopniu przyczyniają się do sukcesu CNH Industrial.  

– Jako Brand President, bardzo cieszę się na perspektywę wykorzystania potencjału obydwu marek, 

nad czym będę pracował z moim zespołem – ogłosił Andreas Klauser. – Jestem bardzo dumny,  

że w ciągu dwóch lat od założenia CNH Industrial udało nam się pomyślnie zakończyć pierwszy etap 

prac w sektorach dystrybucji i marketingu pod moim kierownictwem w regionie EMEA – dodał.  

– W celu wsparcia naturalnego rozwoju marek oraz uzyskania równowagi i synergii między 

regionami i markami, będę koncentrował się na markach Case IH i STEYR i prowadził je w kierunku 

dalszego rozwoju – podsumował Klauser.  

 

*** 

 

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

 

http://mediacentre.caseiheurope.com/


 

 

 

 

 

Marka Case IH to wybór profesjonalistów. Bazuje ona na 170-letnim dziedzictwie i doświadczeniu w przemyśle 

rolniczym. Asortyment potężnych ciągników, kombajnów i pras wspierany przez globalną sieć wysoce profesjonalnych 

dealerów dbających o zapewnianie naszym klientom rozwiązań gwarantujących doskonałe wsparcie i produktywność 

niezbędne dla efektywnych gospodarstw XXI wieku. Więcej informacji na temat produktów i usług marki Case IH można 

znaleźć na stronie www.caseih.com.  

 

Case IH jest marką należącą do CNH Industrial N.V., światowego lidera w sektorze dóbr inwestycyjnych, notowanego 

na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (NYSE: CNH) oraz na Mercato Telematico Azionario  w Mediolanie 

(MI: CNHI). Więcej informacji na temat CNH Industrial można uzyskać na www.cnhindustrial.com. 

 

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z: 

 

Cecilia Rathje 

Tel. +43 7435 500 634 

E-mail: cecilia.rathje@cnhind.com 

www.caseih.com 

 

Przedruk wolny od opłat, wymagana kopia! 
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