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IVECO tager føringen med IVECO LIVE
CHANNEL, den nye broadcastingplatform
specielt henvendt til transportbranchen
Den nye IVECO LIVE CHANNEL er et virtuelt samlingssted for IVECO-kunder og
–følgere, hvor de kan mødes, interagere og følge med i alt, hvad IVECO kan
tilbyde.
Som følge af den aktuelle udfordrende situation og digitaliseringstendenserne har
IVECO set muligheden for at være branchens førende inden for digital
transformation af interaktion med kunderne og har på rekordtid skabt en ny

broadcastingplatform, der uddyber og videreudvikler relationen til kunderne og
transportbranchen.
IVECO fører an inden for den digitale transformation af kundeinteraktion og
lancerer i dag sin nye broadcastingplatform IVECO LIVE CHANNEL- branchens
første – som henvender sig specielt til IVECO-fællesskabet og
transportbranchen.
I en tid med store forandringer, hvor pandemien har fremskyndet behovet for
digitalisering og skubbet mennesker og virksomheder ind i den virtuelle
verden, har IVECO set en mulighed for at skabe en helt ny måde til at udvikle
sin relation til kunder, branchen, lastbilsentusiaster og offentligheden.
Den nye IVECO LIVE CHANNEL er udviklet på rekordtid og lancerer i dag sin
globale engelsksprogede kanal. Senere følger dele med lokalt indhold
specielt beregnet på markederne i Frankrig, Spanien, Tyskland, Italien og
Polen på de respektive landes sprog.
Thomas Hilse, IVECO Brand President, udtaler: ”Hos IVECO vil vi gå foran, også
i omstillingen til digitale løsninger. IVECO LIVE CHANNEL er et nyt virtuelt
samlingspunkt for vores brand, hvor vi kan mødes og engagere vores kunder på
en ny måde og give dem mulighed for at udforske IVECOs fantastiske verden i et
underholdningspræget forum. Dette er ikke blot et redskab til at holde fysisk
afstand: det er helt klart fremtiden! ”
“IVECO LIVE CHANNEL er en ægte webkanal skabt for at engagere, informere,
underholde og interagere med vores kunder og transportbranchen, tilføjede
Maria Laura Iascone, IVECO Global Brand Marketing Director. Vi har udformet
det som en tv-kanal med en udsendelsesplan og en redaktionel plan, der
kontinuerligt vil blive fornyet.
IVECO LIVE CHANNEL udsender on-demand-videoer, der dækker alle aspekter
af mærkets aktiviteter og er vært for dets digitale begivenheder i
livestreaming understøttet af interaktive værktøjer. Det vil også være et
virtuelt klasseværelse, hvor IVECO vil afvikle sine undervisningsaktiviteter for
sælgere.
Kanalen vil give adgang til hele IVECOs videoarkiv, som er opdelt i seks
kategorier:

•
•
•
•
•
•

DON'T STOP EMOTION: optagelser og videoer af IVECOS
begivenheder og konventioner
DON’T STOP PLANET: videoer om IVECOs
bæredygtighedsaktiviteter og -initiativer
DON’T STOP LEARNING: undervisningsvideoer, træning og
workshops
DON’T STOP PRODUCT: videoer af IVECOs produkter og tjenester
DON’T STOP CONFERENCE: livestreaming og optagelser af
konferencer, pressebegivenheder og interviews
DON’T STOP STORIES: for at gense IVECOs rige arv gennem
historiske videoer.

IVECO LIVE CHANNEL tilbyder en plads på forreste række til kunder, IVECOchauffører, journalister, følgere af sociale medier og transportentusiaster,
som ønsker at se IVECOs livestreamede begivenheder. Der vil være ægte
digitale begivenheder, hvor man skal lade sig registrere for at deltage og
modtage konferencemateriale og for at deltage i interaktive afstemninger i
realtid.
Den nye kanal vil også være den nye platform, hvor IVECO vil formidle sine
digitale undervisningsprogrammer for sælgere med de seneste værktøjer til
undervisning og evaluering.
IVECO LIVE CHANNEL er allerede ”live” og tilbyder et omfattende udvalg af
videoer, man kan se, når man har lyst: https://ivecolivechannel.com/

IVECO er et selskab i CNH Industrial N.V. koncernen, en global leder inden for
kapitalgodesektoren noteret på New York Stock Exchange (NYSE: CNHI) og på den
italienske børs’ Mercato Telematico Azionario (MI: CNHI). IVECO udvikler,
fremstiller og markedsfører et bredt spekter af lette, mellemtunge og tunge
erhvervskøretøjer og entreprenørkøretøjer.
Det store produktudbud omfatter Daily, der går fra 3,3 til 7,2 tons totalvægt,
Eurocargo fra 6 til 22 tons, og det tunge segment over 16 tons, Trakker (specielt
til offroad anvendelser) og IVECO WAY-serien med landevejsmodellen IVECO SWAY samt IVECO X-WAY til lettere terrænkørsel. Desuden producerer koncernen,
under navnet IVECO Astra, entreprenørkøretøjer, stive og leddelte dumpere samt
specialkøretøjer.

IVECO har over 21.000 ansatte og producerer køretøjer med brug af de nyeste
teknologier i 7 lande over hele verden, i Europa, Asien, Afrika, Oceanien og
Latinamerika. 4.200 salgssteder og serviceværksteder i over 160 lande garanterer
teknisk support overalt, hvor der er en Iveco-lastbil på arbejde.
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