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„Be Part of Something Bigger“: Společnost Liebherr
úspěšně zakončila veletrh Bauma 2016
Mnichov (Německo), 17. dubna 2016 – Od 11. do 17. dubna představila
společnost Liebherr na veletrhu Bauma 2016 více než 100 produktů na volné
ploše, na stánku pro oblast komponent v hale A4 a na stánku kariéry v hale B0.
Během veletržního týdne zvala firemní skupina návštěvníky pod sloganem
„Be Part of Something Bigger“, aby se zúčastnili různých akcí a stali se tak
součástí událostí superlativů.
„Veletrh Bauma 2016 přinesl společnosti Liebherr absolutní úspěch. S naší letošní
prezentací jsme velkému mezinárodnímu odbornému publiku znovu předvedli náš
inovativní potenciál, výkonnost a technologickou rozmanitost. S mnoha zákazníky
a partnery z různých zemí jsme vedli zajímavé rozhovory a diskutovali o nových
projektech,“ informuje Stefan Heissler, člen vedení firemní skupiny Liebherr.
Společnost Liebherr na veletrhu vystavovala více než 100 exponátů z oblastí
stavebních strojů, důlních strojů a komponent. „Naše produkty se setkaly s aktivním
zájmem našich zákazníků a získali jsme objednávky z různých zemí. V některých
oblastech byla naše očekávání dokonce překonána,“ shrnuje Heissler kladný výsledek
veletrhu Bauma 2016.
Produktové novinky a poutavé akce na stánku
Od 11. do 17. dubna měli zákazníci nejenom možnost se informovat o produktech,
novinkách a trendech v oboru stavebních strojů. Nadšení vyvolaly také zajímavé akce:
Na třech LED stěnách byla vytvořena „Sociální nástěnka“: Návštěvníci měli možnost na
stánku pořídit selfíčko a umístit je s odkazem #LiebherrBauma na Twitteru, Facebooku
a Instagramu. Takto zveřejněné záběry se také zobrazovaly na Sociální nástěnce a na
internetových stránkách www.liebherr-bauma.com. Tímto způsobem mohli příznivci
společnosti Liebherr také zaslat svůj pozdrav z domu na veletrh Bauma. Tím se všichni
stali „součástí něčeho většího“ – návštěvníci veletrhu Bauma i fanoušci z celého světa.
Kromě toho mohli návštěvníci zanechat svoje dojmy na téma „Liebherr na veletrhu
Bauma“ na barevných lístečcích Post-It. Ty byly postupně lepeny na tabuli a nakonec
vytvořily motiv stroje Liebherr.
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Hlavní událostí se 12. dubna stal exhibiční zápas národních týmů mužů z Německa
a Rakouska ve stolním tenisu. Soutěž probíhala v nákladní korbě o objemu 130 m3
důlního dampru T 264. Přední němečtí hráči Timo Boll a Patrick Franziska se svým
spolkovým trenérem Jörgem Roßkopfem se utkali s rakouským mistrem světa
jednotlivců z roku 2003, Wernerem Schlagerem a s úřadujícím týmem evropských
mistrů Chenem Weixingem a Stefanem Fegerlem. „Utkání na korbě“ moderoval
sportovní komentátor německé televizní společnosti ZDF Norbert König.
Velkým finále letošního veletrhu Bauma byl koncert troubení všech strojů na
výstavišti. Po šesti týdnech výstavby a jednom týdnu veletržní prezentace
společnost Liebherr v pondělí zahájila demontáž velkého stánku na volném
prostranství, komponent stánku v hale A4 a stánku kariéry v hale B0.
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Stánek firemní skupiny Liebherr na veletrhu Bauma 2016
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Společnost Liebherr zvala návštěvníky sloganem „Be Part of Something Bigger“
k účasti na různých akcích, a tak jim umožnila, stát se součástí zážitku superlativů.
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Návštěvníci měli možnost na vlastní oči zažít předvedení produktů na celém stánku
společnosti Liebherr – například důlní rypadlo R 9200
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