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CNH Industrial lanceert nieuwe bedrijfswebsite en mediaportal Newsroom  

 

Het bedrijf onthult twee nieuwe online ontwikkelingen: een compleet nieuwe en actuele 

bedrijfswebsite www.cnhindustrial.com en online mediaplatform 

media.cnhindustrial.com/EMEA, voor toegang tot het laatste nieuws en media-inhoud van het 

bedrijf en de 12 merken. 

 

Londen, 13 juli 2016 

 

CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI) kondigt de lancering aan van twee belangrijke 

websites die nu online staan. De eerste is een compleet aangepaste bedrijfswebsite, 

www.cnhindustrial.com, de tweede is de Newsroom, media.cnhindustrial.com/EMEA, een 

gloednieuwe, allesomvattende mediaportal voor de pers. 

 

Nieuwe bedrijfswebsite 

 

Meer informatie dan ooit over CNH Industrial en de 12 merken van het bedrijf verzameld op 

één plek online: CNHIndustrial.com is ontwikkeld met oog voor de gebruikerservaring. Op 

deze frisse en interactieve website is de navigatie gebruiksvriendelijk en worden bezoekers 

uitgenodigd verschillende delen te verkennen. Van belangrijke cijfers tot het laatste nieuws 

over het bedrijf en actuele informatie voor investeerders en betrokkenen, het nieuwe 

interactieve design betekent dat dit alles vanaf elk apparaat kan worden geopend, in een 

versie die ontworpen is voor elk scherm, inclusief scrollen en navigatie op touchscreens.  

 

Nieuwe delen van de website zijn: Belangrijke verhalen, met artikels en commentaar over 

wereldwijde kwesties die van belang zijn voor het bedrijf en de sectoren waarin het werkzaam 

is; Onze merken met uitgebreide informatie en inhoud over elk van de 12 merken van CNH 

Industrial - Case IH, Steyr, Case Construction Equipment, New Holland Agriculture, New 

Holland Construction, Iveco, Iveco Astra, Iveco Bus, Heuliez Bus, Magirus, Iveco Defence 

Vehicles en FPT Industrial – met Foto's en Video's, Historische tijdlijnen en Recentste 

prestaties; en een nieuw, uitgebreid deel over Duurzaamheid met meer diepgaande informatie 

over het werk van het bedrijf als wereldleider op het vlak van maatschappelijke 

verantwoordelijkheid.  
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Mediaportal Newsroom 

 

Terwijl de website het venster is naar een breder publiek, is Newsroom, de nieuwe 

mediaportal van CNH Industrial, speciaal ontworpen voor de pers en media, om hen te helpen 

de beste en meest relevante inhoud te vinden. De mediaportal is te vinden op het volgende 

adres: media.cnhindustrial.com/EMEA/ 

 

Deze portal is ontworpen om snel en vlot toegang te krijgen tot media-inhoud over het bedrijf 

en de producten van het bedrijf en de 12 merken in verschillende sectoren: 

landbouwmachines, bouwmachines, commerciële voertuigen, gespecialiseerde voertuigen en 

aandrijvingen. 

 

Voor het bedrijf zal het platform regelmatig worden bijgewerkt met de recentste globale 

Communicatie, Managementprofielen, Galerijen, zowel met foto's als video's in hoge kwaliteit, 

Publicaties en een uitgebreid deel over onze Geschiedenis.  

 

Verder is de portal ontworpen als een essentieel hulpmiddel om het Laatste nieuws, 

Productinformatie, Galerijen en Geschiedenis te vinden over elk van de 12 merken van CNH 

Industrial. 

 

Gebruikers kunnen zich registreren om meldingen te ontvangen 

(media.cnhindustrial.com/EMEA/Subscribe) wanneer nieuwe inhoud wordt toegevoegd aan de 

site. Bovendien kunnen ze het gekozen materiaal toevoegen aan een Mediawinkelmandje om 

meerdere elementen te downloaden en te delen, items direct naar hun favoriete apparaten te 

downloaden of inhoud direct te delen op tal van socialemediaplatformen. Op de site staan ook 

contactgegevens en links naar websites van gerelateerde merken en socialemediaplatformen.  

 

In deze eerste fase van het platform is de merkinhoud op media.cnhindustrial.com/EMEA 

gericht op EMEA. Later wordt dit uitgebreid naar alle andere regio's waar CNH Industrial 

werkzaam is. Voor de perssite van CNH Industrial in Zuid-Amerika kunt u terecht op 

media.latam.cnhind.com. 

 

 

 

 

http://media.cnhindustrial.com/EMEA
http://media.cnhindustrial.com/EMEA/Subscribe
http://media.cnhindustrial.com/EMEA
http://www.media.latam.cnhind.com/


 

 

 

 

 

 

CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI) is een toonaangevende internationale leverancier van 

kapitaalgoederen met jarenlange industriële ervaring, een ruim assortiment producten en een wereldwijde 

aanwezigheid. Elk van de individuele merken van de onderneming is een belangrijke internationale speler in zijn 

specifieke industriële sector: Case IH, New Holland Agriculture en Steyr voor tractoren en landbouwmachines; Case 

en New Holland Construction voor grondverzetmachines; Iveco voor commerciële voertuigen; Iveco Bus en Heuliez 

Bus voor bussen en touringcars; Iveco Astra voor werf- en bouwmachines; Magirus voor brandweervoertuigen; 

Iveco Defence Vehicles voor voertuigen voor defensie en civiele bescherming; en FPT Industrial voor motoren en 

transmissies. Meer informatie is te vinden op de website van het bedrijf: www.cnhindustrial.com 

 

 

Contactpersonen voor de media: 

 

Evelyne Vandevyvere      

Corporate Communications - Benelux                

CNH Industrial       

Tel.: +32 5025 3129  

  

E-mail: mediarelations@cnhind.com 

www.cnhindustrial.com 
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