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Płock, 26 maja 2015 r. 

 

Case IH partnerem akcji Dzień Dziecka od A do Zet 

 

TRAKTORY CASE IH POD PAŁACEM KULTURY  

 

Inżynier Max, Farmer Alek powracają w wielkim stylu! W weekend 30 i 31 

maja z okazji Dnia Dziecka przestrzeń wokół Pałacu Kultury i Nauki stanie się areną 

największej imprezy rodzinnej w Polsce. Na małych i dużych uczestników będzie 

czekać nieskończona liczba atrakcji, które będą łączyć przyjemne z pożytecznym, 

czyli zabawę z nauką. Rodzice, którzy cenią sobie kreatywne spędzanie wolnego 

czasu z dziećmi znajdą tu wszystko, czego szukają. 

 

Dzień Dziecka od A do Zet to impreza, która zaspokoi ciekawość dziecka 

i rozbudzi fascynację otaczającym światem. W świat dorosłych wprowadzą dzieci Inżynier 

Max i Farmer Alek. W ciągu dwóch intensywnych dni, w samym sercu Warszawy 

„przemówią” maszyny, a natura pokaże swoją potężną moc. 

 

Inżynier Max zaprosi całe rodziny do świata maszyn, urządzeń i pojazdów 

przeróżnej maści. Zwiedzający będą mieli możliwość zobaczyć z bliska blisko 40 różnych 

maszyn, spośród których kilka weźmie udział w przedstawieniu plenerowym. Aktorami 

tego niezwykłego spektaklu będą m.in. traktory marki Case IH.  

 

Partnerem wydarzenia jest Case IH. 

 

Więcej informacji na temat akcji: www.ddazet.pl  

 

Komunikaty prasowe i zdjęcia dostępne są dla Państwa pod linkiem: 

 
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 jest przez globalną sieć 
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profesjonalnych dealerów dbających o zapewnianie naszym klientom rozwiązań gwarantujących doskonałe 

wsparcie i produktywność niezbędne efektywnym gospodarstwom XXI wieku.  

Więcej informacji na temat produktów i usług marki Case IH można znaleźć na stronie www.caseih.com.  

Case IH jest marką CNH Industrial N.V., światowym liderem w sprzedaży dóbr kapitałowych, notowanym  

na giełdzie w Nowym Jorku (NYSE: CNHI) oraz na Mercato Telematico Azionario na giełdzie we Włoszech (MI: 

CNHI).  

 

Więcej informacji o CNH Industrial można znaleźć w witrynie www.cnhindustrial.com. 

 

By uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt: 

 

Alicja Dominiak 

Brand Communications Manager Poland 

CNH Industrial Polska Sp. z o.o. 

ul. Otolińska 25 

09-407 Płock, Poland 

Tel.:     +48(0) 24 267-96-75 

E-Mail:  alicja.dominiak@caseih.com 
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