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Jakie wsparcie otrzymuje rolnik przy zakupie kombajnu?
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Przygotowanie kombajnu do żniw współcześnie wymaga od operatora sporej
wiedzy i fachowego wsparcia technicznego. Głównie te dwie kwestie,
pozwalają w pełni wykorzystać potencjał maszyny. W nowym odcinku
porozmawiamy o wsparciu dla użytkowników kombajnów New Holland
z Łukaszem Chęcińskim – menadżerem marketingu New Holland Polska.
W ostatnim odcinku omówiliśmy proces zakupu nowego kombajnu i aspekty finansowania zakupu.
W kolejnej rozmowie dowiemy się, z jakiej pomocy firmy New Holland możemy skorzystać.

Posłuchaj wywiadu!

Przygotowanie kombajnu do żniw ze wsparciem New Holland?
Rolnik kupując kombajn New Holland nie zostaje pozostawiony sam sobie. Firma rzetelnie
przygotowuje swoich klientów do obsługi maszyn organizując różne szkolenia. – Marka New Holland
jeszcze przed dostarczeniem kombajnu, w okresie, można powiedzieć, gdzie rolnik ma bardzo
dużo czasu, czyli luty-marzec, organizuje dedykowane szkolenia, na których uczy przyszłych
klientów jak mają wykorzystywać maszyny – mówi Łukasz Chęciński. Co więcej, zaraz po
dostarczeniu kombajnu do klienta, organizowane są szkolenia na konkretnym modelu. Celem firmy
New Holland jest całkowite wykorzystanie potencjału maszyny przez klienta, dlatego szkolenie dla
operatora, przekazanie i szkolenie finalne są szkoleniami darmowymi.

Bliższe zapoznanie z ofertą New Holland
Chcąc dowiedzieć się więcej na temat oferty, mamy możliwość wybrania się na dni otwarte
organizowane w płockiej fabryce. – Chciałbym wszystkich zainteresowanych klientów zaprosić do
naszej płockiej fabryki, gdzie na przełomie października i listopada będziemy organizowali dni
otwarte dedykowane potencjalnym klientom na kombajny produkowane w tej fabryce – mówi
Łukasz Chęciński.
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Chcesz otrzymać indywidualną ofertę na zakup kombajnu? Wejdź na tę stronę.
Przegapiłeś poprzednie odcinki? Sprawdź tutaj!
odcinek 1: Lider na polskim rynku kombajnów [WYWIAD]
odcinek 2: Proces zakupu kombajnu [WYWIAD]

Czy artykuł był przydatny?
Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować
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