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UNIKALNE TARGI CYFROWE MARKI STEYR 

 

Niespotykana reakcja na wstrzymanie pokazów na żywo. YOUNIVERSE ma informować  

i zapewniać rozrywkę rolnikom i wykonawcom. W pełni interaktywne „wirtualne” 

doświadczenie dające odwiedzającym możliwość wyboru obszarów zainteresowania. 

Pokazane będą nowości produktowe i modernizacje całej linii ciągników STEYR  

 

St. Valentin, 25.03.2021 

 

STEYR Traktoren postanowiło poradzić sobie z doskwierającym brakiem imprez wystawienniczych 

w 2021 r., informując klientów i przedstawiając nowości podczas unikalnego wydarzenia 

YOUNIVERSE – interaktywnego doświadczenia, w czasie którego odwiedzający będą mogli poznać 

najnowsze wydarzenia związane z marką, poznać jej pracowników i produkty.  

 

Będąc czymś więcej niż po prostu wirtualną wystawą, targi YOUNIVESRE są promowane jako 

„Pierwsze cyfrowe wydarzenie zaprojektowane dla Ciebie” (ang. YOU), które zapewni rolnikom, 

usługodawcom i innym zainteresowanym zarówno informacje, jak i rozrywkę. Podczas imprezy 

przewidziana jest nie tylko wirtualna wystawa w naturalnej scenerii pola, ale także możliwość 

odkrywania wszelkich szczegółów i doznań związanych z seriami ciągników oraz rozwiązaniami 

produktowymi STEYR, wśród których znajdą się zalety, zastosowania i doznania z kierowania 

maszyną. 

 

Innowacje technologiczne ciągników pokazane zostaną na przykładzie najświeższych modeli 

Absolut CVT i Impuls CVT. Ponadto uczestnicy będą mieli okazję do aktywnego kontaktu ze 

specjalistami marki oraz poznania swojego najbliższego dealera. Obejmująca wywiady, recenzje 

produktów i hot spoty część rozrywkowo-informacyjna YOUNIVERSE da uczestnikom także 

możliwość zdobycia informacji na bardziej ogólne tematy, jak na przykład technologiczne trendy 

rolnicze w całej branży.  

 

Cyfrowe targi odbędą się w dniach od 9 do 18 kwietnia 2021 r. Darmowa rejestracja na stronie 

youniverse.steyr-traktoren.com. 
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– Naprawdę cieszymy się na targi YOUNIVERSE, które będą dla nas nową platformą do komunikacji 

z obecnymi i przyszłymi klientami – mówi Peter Friis, Head of STEYR Europe Commercial Operations. 

 

– Internetowe wydarzenia nie są czymś nowym, ale możliwość czynnego udziału przez 

odwiedzających, jak gdyby byli fizycznie obecni na wydarzeniu, sprawia, że targi YOUNIVERSE są 

inne. Pragniemy wszystkich serdecznie zaprosić i pokazać, dlaczego marka STEYR wybiega 

naprzód ze swoimi nowymi produktami, na nowe rynki i szuka nowych sposobów pracy.  

 

*** 

Pakiet dla mediów dostępny jest pod następującym linkiem. 

 

Więcej informacji na temat ciągników marki STEYR można znaleźć na stronie www.steyr-

traktoren.com    

 

STEYR od ponad 70 lat stanowi synonim wiodącej technologii i najwyższej jakości maszyn. Te budowane w Austrii 

ciągniki klasy premium charakteryzują się przede wszystkim nieporównywalną wygodą i dokładnością pracy dzięki 

zastosowaniu sprawdzonych innowacji technicznych na rzecz zapewnienia maksymalnej wydajności dla operatorów z 

branży rolniczej, leśnej i miejskiej. Klienci marki STEYR mogą korzystać z najlepszej na świecie pomocy technicznej 

profesjonalnej i doświadczonej sieci dilerów. Więcej informacji na temat produktów i usług STEYR można znaleźć w 

internecie pod adresem www.steyr-traktoren.com.  

 

STEYR to marka CNH Industrial N.V., światowego lidera w branży dóbr inwestycyjnych, notowanego na giełdzie w Nowym 

Jorku (NYSE: CNHI) oraz na Włoskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w indeksie Mercato Telematico Azionario (MI: 

CNHI). Więcej informacji na temat marki CNH Industrial można znaleźć w internecie pod adresem www.cnhindustrial.com. 

 

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z: 

Silvia Kaltofen  

STEYR Brand Communications Manager Europe  

Ph: +43 7435 500 652 

Email: silvia.kaltofen@cnhind.com 
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