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NASZA PREMIERA: WWW.STEYR-TRAKTOREN.COM 

 

29. listopada miała miejsce premiera zupełnie nowej strony internetowej STEYR. Wyróżniają ją 

nowoczesny wygląd, wyśmienita przejrzystość oraz pod każdym względem intuicyjna obsługa. Strona 

będzie dostępna w sześciu językach. 

 

 

 

St. Valentin,  5.11.2016 

 

Efekty rocznej pracy 

Przez niemal rok w Austrii, Włoszech i USA prowadzono prace nad nową stroną internetową STEYR. 

Efekty są już widoczne i dostępne na jedno kliknięcie: od 29. listopada nowa strona internetowa 

producenta ciągników z St. Valentin jest już online. 

 

Priorytetem intuicyjna obsługa 

Odwiedzających stronę internetową steyr-traktoren.com oczekują wszystkie informacje ze świata 

marki STEYR zaprezentowane w nowoczesnej, estetycznej i przejrzystej formie oraz w sposób 

przyjazny użytkownikowi. Intuicyjne sterowanie za pomocą menu zapewnia prostą nawigację na nowej 

platformie, która obejmuje dwie kategorie: z jednej stroną jest to gama tradycyjnych modeli marki 

STEYR dla rolników (czerwony kolor menu), a z drugiej - oferta ciągników marki STEYR dla zakładów 

komunalnych, gospodarki leśnej oraz przemysłu (pomarańczowy kolor menu). 

 

Kompatybilność z każdym urządzeniem 

Dzięki responsywnemu projektowi strona internetowa STEYR jest dostępna na dowolnym urządzeniu 

bez żadnych ograniczeń. Co się za tym konkretnie kryje? Sposób prezentacji strony automatycznie 

dostosowuje się do używanego urządzenia - zarówno klasycznego laptopa, jak i tabletu czy smartfonu. 

Bez wątpienia kolejny wielki atut w zakresie przyjazności obsługi. 

 

Dostępna w sześciu językach 

Już podczas prac nad nową witryną internetową marki STEYR kwestia międzynarodowej prezencji 

marki była traktowana priorytetowo. Efekty są widoczne online: wszelkie informacje dostępne są w 

sześciu językach - niemieckim, angielskim, polskim, francuskim, holenderskim i włoskim.  

 

 

*** 



 

 

 

 

 

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

strony internetowej www.steyr-traktoren.com  

 

Marka STEYR od ponad 60 lat jest synonimem najdoskonalszych technologii rodem z Austrii i specjalizuje się w produkcji 

ciągników najwyższej jakości, odznaczających się doskonałym komfortem użytkowania oraz wysoką wartością. 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. 

 

Przedruk wolny od opłat, prosimy o dokument potwierdzający! 

 
W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt: 

 

Cecilia Rathje 

Tel.: +43 7435 500 634 

 

Public Relations Officer 

Europa, Środkowy Wschód i Afryka 

Brand Communication 

Case IH & Steyr 

 

E-mail: cecilia.rathje@cnhind.com 

www.steyr-traktoren.com  
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