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Przyszłość jest już dziś! Marka STEYR na targach Agrotech 2020 

 

Komfort i niezawodność ciągników marki STEYR od lat niezmiennie 

wyznacza kierunki rozwoju branży rolniczej. Już niebawem będzie ich można 

doświadczyć osobiście, podczas jednego z największych i najbardziej 

wyczekiwanych wydarzeń branżowych w Polsce. XXVI Międzynarodowe Targi 

Techniki Rolniczej Agrotech 2020 w Kielcach odbędą się już 13-15 marca 2020, 

jak co roku gromadząc wystawców i odwiedzających z całego świata. Nie 

mogłoby zabraknąć wśród nich marki STEYR – lidera na rynku rozwiązań 

rolniczych klasy premium. Również tym razem, marka zaprasza na wyjątkowe 

spotkanie, na które przygotowała wyjątkowe atrakcje. 

Przyszłość jest już dziś! Podążając za tym hasłem, marka STEYR tworzy 

rozwiązania, które rewolucjonizują branżę rolniczą. To właśnie technologia 

przyszłości zamknięta w maszynach marki STEYR jest tematem tegorocznej 

ekspozycji. „Targi Agrotech 2020 to dla nas przede wszystkim okazja 

do inspirujących spotkań. Chcemy być jeszcze bliżej naszych klientów, 

prezentując im rozwiązania, które nieustannie udoskonalamy, ale także wsłuchać 

się w ich głos, aby jeszcze lepiej poznać ich potrzeby”, podkreśla Alicja Dominiak-

Olenderek, Brand Communications Manager Poland. Odwiedzający będą mogli 

zapoznać się z niezawodnymi propozycjami marki, a także wziąć udział w serii 

wydarzeń i akcji przygotowanych na to wydarzenie. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

*** 

 

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat ciągników STEYR zachęcamy do odwiedzenia 

strony internetowej www.steyr-traktoren.com  

 

Od 70 lat marka STEYR jest synonimem najdoskonalszych technologii rodem z Austrii i specjalizuje się w produkcji 

ciągników najwyższej jakości, odznaczających się doskonałym komfortem użytkowania i wysoką trwałością wartości. 

Szeroka gama modeli STEYR przekonuje do siebie Klientów innowacjami technicznymi oraz rozwiązaniami 

zorientowanymi na użytkownika. Gwarantuje to najwyższą produktywność i opłacalność w zastosowaniach rolnych, 

leśnych i komunalnych. Sieć autoryzowanych salonów sprzedaży STEYR zapewnia Klientom optymalną opiekę 

na miejscu. 

STEYR jest marką należącą do CNH Industrial N.V., światowego lidera w dziedzinie produkcji dóbr inwestycyjnych, 

notowanego na nowojorskiej giełdzie (NYSE: CNHI) oraz na elektronicznym rynku papierów wartościowych giełdy włoskiej 

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