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CNH Industrial uruchamia nową oficjalną witrynę internetową oraz informacyjny 

portal multimedialny  

 

Firma zapowiada premierę dwóch nowych projektów internetowych: zupełnie nowej i interaktywnej 

firmowej witryny internetowej dostępnej pod adresem www.cnhindustrial.com oraz multimedialnego 

portalu informacyjnego dostępnego pod adresem media.cnhindustrial.com/EMEA, dzięki czemu 

osoby zainteresowane będą miały łatwiejszy dostęp do najnowszych informacji oraz materiałów 

multimedialnych dotyczących firmy i jej 12 marek. 

 

Londyn, 13 lipca, 2016 

 

CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI) zapowiada premierę dwóch ważnych, nowych 

projektów internetowych. Jednym z nich jest całkowicie przebudowana firmowa witryna 

internetowa dostępna pod adresem www.cnhindustrial.com, a drugim na wskroś nowy 

multimedialny portal internetowy z obszernymi informacjami dla przedstawicieli prasy dostępny 

pod adresem media.cnhindustrial.com/EMEA. 

 

Nowa firmowa witryna internetowa 

 

Więcej informacji o firmie CNH Industrial i jej 12 markach w jednym miejscu: witryna 

CNHIndustrial.com została skonstruowana z myślą o ułatwieniu użytkownikom korzystania z niej. 

Zupełnie odświeżona i interaktywna witryna internetowa ułatwia nawigację, a jednocześnie 

zachęca użytkownika do poznania innych jej obszarów. Podaje ona obszerne informacje, 

począwszy od głównych danych aż po najświeższe wiadomości z firmy i aktualne informacje 

dla inwestorów i udziałowców, a nowa interaktywna konstrukcja umożliwia dostęp do niej 

z każdego urządzenia od razu w wersji przystosowanej do ekranu danego urządzenia, 

umożliwiając nawigację i przewijanie treści za pomocą ekranu dotykowego.  

 

Treści zawarte w nowej witrynie internetowej obejmują: wiadomości i komentarze najistotniejsze 

z punktu widzenia życia firmy CNH Industrial na całym świecie i branży, w których ona działa, 

obszerne informacje i materiały dotyczące 12 marek firmy – Case IH, Steyr, Case Construction 

Equipment, New Holland Agriculture, New Holland Construction, Iveco, Iveco Astra, Iveco Bus, 

Heuliez Bus, Magirus, Iveco Defence Vehicles i FPT Industrial, obejmujące materiał zdjęciowy 

i filmowy, informacje historyczne oraz najnowsze osiągnięcia oraz nowy, rozbudowany obszar 
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poświęcony kwestiom zrównoważonego rozwoju i wkładowi firmy jako globalnego lidera 

w zakresie odpowiedzialności społecznej.  

 

Nowy informacyjny portal multimedialny 

 

Podczas gdy witryna internetowa została stworzona z myślą o szerszej publiczności, nowy 

informacyjny portal multimedialny firmy CNH Industrial został opracowany specjalnie z myślą 

o przedstawicielach prasy i mediów, aby udostępnić im najpełniejsze i najistotniejszej treści. 

Portal internetowy dostępny jest pod adresem: media.cnhindustrial.com/EMEA/ 

 

W założeniu ma on zapewnić szybki i łatwy dostęp do informacji multimedialnych o wydarzeniach 

z życia firmy i o produktach oferowanych przez jej 12 marek, działających w branży maszyn 

rolniczych, maszyn budowlanych, pojazdów specjalistycznych i użytkowych oraz układów 

przeniesienia napędu. 

 

Na platformie znajdą miejsce najnowsze informacje dotyczące działalności firmy, profile kadry 

zarządzającej, galerie, obejmujące zarówno zdjęcia, jak i wysokiej jakości filmy, publikacje 

i szeroki dział poświęcony historii firmy.  

 

Portal ma służyć jako podstawowe narzędzie do udostępniania najnowszych wiadomości, 

informacji o produktach, galerii i historii 12 marek wchodzących w skład firmy CNH Industrial. 

 

Użytkownicy będą mogli zapisać się na listę adresową osób otrzymujących informacje 

o umieszczeniu na portalu nowych materiałów (media.cnhindustrial.com/EMEA/Subscribe), 

dodawać wybrane materiały do multimedialnego koszyka w celu łatwiejszego ich pobierania 

i udostępniania, bezpośrednio pobierać materiały na posiadane urządzenia lub bezpośrednio 

udostępniać je w mediach społecznościowych. Witryna będzie także zawierać informacje 

o osobach kontaktowych oraz hiperłącza do witryn internetowych marek i mediów 

społecznościowych.  

 

W pierwszej fazie działalności platformy dostępne pod adresem media.cnhindustrial.com/EMEA 

materiały dotyczące marek skierowane są głównie na rynek europejski, krajów Bliskiego 

Wschodu i regionu Zatoki Perskiej oraz Afryki. Inne regiony, w których działa firma CNH 

Industrial, wkrótce dołączą do szeregu. Witryna firmy CNH Industrial dla przedstawicieli mediów 

i prasy z Ameryki Łacińskiej jest dostępna pod adresem media.latam.cnhind.com 
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CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI) jest światowym liderem na rynku dóbr kapitałowych. Firma szczyci się 

ugruntowanym doświadczeniem przemysłowym, szeroką gamą produktów i globalnym zasięgiem działania. Każda 

z marek należących do firmy cieszy się międzynarodową renomą w poszczególnych sektorach branżowych: Case IH, 

New Holland Agriculture i Steyr w dziedzinie ciągników i maszyn rolniczych; Case i New Holland Construction - maszyn 

budowlanych; Iveco - pojazdów ciężarowych i użytkowych; Iveco Bus i Heuliez Bus - autobusów i autokarów; Iveco 

Astra - pojazdów specjalistycznych przeznaczonych do eksploatacji w kamieniołomach i na placach budowy; Magirus - 

pojazdów pożarniczych; Iveco Defence Vehicles - pojazdów obrony cywilnej oraz FPT Industrial - silników i układów 

przeniesienia napędu. Więcej informacji znajduje się na stronie: www.cnhindustrial.com 

 

 

Kontakt dla przedstawicieli mediów: 

 

Alicja Dominiak-Olenderek                

Corporate Communications - Poland  

CNH Industrial Polska Sp. z o.o.     

Tel: +48 510 990 177   

 

E-mail: mediarelations@cnhind.com 

www.cnhindustrial.com 
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