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MOCNY TEAM TO PODSTAWA – NOWY PERFORMANCE MANAGER W 
ZESPOLE STEYR 
 

 

Performance Manager? Dla marki STEYR to osoba odpowiedzialna za utrzymanie 

najwyższego poziomu wiedzy o produkcie i jego wykorzystaniu na poziomie dealera. 

Przedstawiamy Michała Chęcińskiego – najnowszego członka zespołu marki STEYR! 

 

 

Właściwy człowiek na właściwym miejscu 

 

W STEYR wiemy, że najwyższej jakości produkt to nie wszystko. Jako marka premium oprócz 

niezawodnych technologii i rozwiązań rolnych na lata, naszym klientom gwarantujemy również 

najwyższy poziom obsługi. Nasz nowy Performance Manager to specjalista w swojej dziedzinie i aż 

10 lat doświadczenia w branży techniki rolnej i stały kontakt z klientami. Michał Chęciński przez długi 

okres czasu działał w obszarze doradztwa i sprzedaży maszyn rolniczych wielu marek, co przełożyło 

się na ogromną wiedzę z zakresu najnowocześniejszych rozwiązań, ale także na poznanie od 

podszewki potrzeb nawet najbardziej wymagających klientów. 

 

Jeden Performance Manager – wiele korzyści 

 

W STEYR lubimy konkrety i konkretnie prezentujemy Wam, czym dokładnie zajmuje się nasz 

Performance Manager i dlaczego jest to postać tak ważna z punktu widzenia utrzymania 

znakomitych relacji z klientami. 

 

Michał Chęciński od kilku miesięcy odpowiedzialny jest za szkolenia dla Performance Managerów u 

Dealerów marki STEYR, doradztwo w zakresie kluczowych klientów, a także wsparcie programu 

Partner Dealer Standard. To właśnie on zapewnia m.in. najwyższy poziom wiedzy. Dzięki 

wyjątkowym zadaniom powierzonym Performance Managerowi, to klienci marki STEYR mają realny 

wpływ na naszą działalność i wszystkie produkty spod znaku STEYR. Tylko dzięki autentycznemu i 

dokładnemu zbieraniu opinii technicznych z terenu, Performance Manager jest w stanie przedstawiać 

pomysły, które faktycznie wpływają na korzyść naszych klientów. 

 

Witamy w zespole! 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

** 

STEYR od ponad 70 lat stanowi synonim wiodącej technologii i najwyższej jakości maszyn. Te budowane w Austrii 

ciągniki klasy premium charakteryzują się przede wszystkim nieporównywalną wygodą i dokładnością pracy dzięki 

zastosowaniu sprawdzonych innowacji technicznych na rzecz zapewnienia maksymalnej wydajności dla operatorów z 

branży rolniczej, leśnej i miejskiej. Klienci marki STEYR mogą korzystać z najlepszej na świecie pomocy technicznej 

profesjonalnej i doświadczonej sieci dilerów. Więcej informacji na temat produktów i usług STEYR można znaleźć w 

internecie pod adresem www.steyr-traktoren.com.  

 

STEYR to marka CNH Industrial N.V., światowego lidera w dziedzinie dóbr kapitałowych, notowana na giełdzie w Nowym 

Jorku (NYSE: CNHI) oraz na Włoskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w indeksie Mercato Telematico Azionario (MI: 

CNHI). Więcej informacji na temat marki CNH Industrial można znaleźć w internecie pod adresem www.cnhindustrial.com. 

 

STEYR i STEYR Traktoren to zarejestrowane znaki towarowe CNH Industrial N.V. w Unii Europejskiej oraz innych krajach. 
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