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ZOEK ONS OP TIKTOK - STEYR BEREIDT DE WEG VAN NIEUW SOCIAAL 

MEDIUM  

 

Nieuwe toevoeging aan reeks sociale-mediatools om te communiceren met klanten van 

vandaag en morgen / STEYR een van de eerste landbouwmachinemerken op TikTok / 

Platform voor delen van korte video’s / Volgt recente aansluiting bij Spotify / 

 

St. Valentin, woensdag 21 april 2021 

 

Wilt u zeker weten dat u niets mist? Als u de laatste sociale-mediatrends volgt, weet u dat u op 

TikTok moet zitten. En voor jonge landbouwers met een passie voor landbouw en interesse in de 

wereld van de geavanceerde tractortechnologie, is STEYR het eerste merk in de sector op TikTok.  

 

Het Oostenrijkse premium tractormerk zit op TikTok, waar gebruikers korte video’s delen, om de 

connecties met potentiële en bestaande klanten te versterken, door merkbekendheid op te bouwen 

en te communiceren met de jongere generatie landbouwers, een belangrijke doelgroep voor de mix 

van hoogwaardige en geavanceerde technologie die zo kenmerkend is voor STEYR-tractoren.  

 

“Met de reputatie van STEYR-tractoren voor die twee kenmerken, zal de aanwezigheid van STEYR 

op TikTok de connectie met de vooruitstrevende boeren van de volgende generatie verder 

verbeteren”, aldus Peter Friis, Head of STEYR Europe Commercial Operations. 

 

“De aanwezigheid van STEYR op TikTok levert een bijdrage aan onze bestaande toewijding tot 

sociale-mediakanalen, net als onze recente aansluiting bij Spotify. Hiervoor heeft het STEYR-team 

bij ‘STEYR Traktoren’ muziek geselecteerd om de werkdag in een STEYR-tractor nog plezieriger te 

maken. Ontdek meer en kies uw favoriete STEYR-playlist. En vind en volg ons op TikTok op 

steyr_traktoren_official.” 

 

*** 

Voor meer informatie over STEYR-tractoren, bezoekt u www.steyr-traktoren.com 

 

STEYR is al meer dan 70 jaar synoniem met toptechnologie en kwalitatief hoogstaande machines. De in Oostenrijk 

gebouwde toptractoren van het merk leggen de focus op excellent comfort en precisie en gebruiken beproefde 

technische innovaties om de productiviteit voor klanten in de landbouw, de bosbouw en de gemeentelijke sector te 

maximaliseren. De klanten van STEYR worden ondersteund door de eersteklas assistentie van STEYR’s netwerk van 

professionele en zeer ervaren dealers. Meer informatie over STEYR producten en diensten vindt u on-line op 

www.steyr-traktoren.com.  
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STEYR is een merk van CNH Industrial N.V., wereldleider in kapitaalgoederen, genoteerd op de New York Stock 

Exchange (NYSE: CNHI) en op de Mercato Telematico Azionario van de Borsa Italiana (MI: CNHI). Meer informatie 

over CNH Industrial vindt u online op www.cnhindustrial.com. 
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