H IVECO εγκαινιάζει το νέο Κέντρο Daily στο εργοστάσιό της στη
Suzzara για να προσφέρει στους πελάτες της την πλήρη εμπειρία Daily
Η Iveco γιόρτασε σήμερα το άνοιγμα του Κέντρου Daily, του ολοκαίνουργιου
κέντρου και πύλης προς τον κόσμο του Daily, που δημιουργήθηκε για να
παρουσιάσει την πολυβραβευμένη σειρά προϊόντων στα καλύτερά της και να
προσφέρει μια μοναδική εμπειρία στους πελάτες της. Το κτίριο αποτελεί ένα
πρωταρχικό παράδειγμα βιωσιμότητας καθώς δημιουργήθηκε από
ανακατασκευή του περιπτέρου της New Holland στην Expo 2015.
Suzzara, 4 Οκτωβρίου 2017

Η Iveco εγκαινίασε την ολοκαίνουργια αυτή Έκθεση, το Κέντρο Daily, μέσα
στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου της στη Suzzara, έδρα της
πολυβραβευμένης οικογένειας του Daily. Η Έκθεση λειτουργεί υπό τον
αντιπρόσωπο της Iveco στη Verona, Officine Brennero, δίνει τη δυνατότητα
στους πελάτες της να αποκτήσουν μια μοναδική εμπειρία και θα φιλοξενεί
εκδηλώσεις αφιερωμένες σ’ αυτή την επιτυχημένη προϊοντική οικογένεια.
Ο Pierre Lahutte, Πρόεδρος της Iveco, ανέφερε: «Η οικογένεια Daily είναι μια
ξεχωριστή σειρά ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων που μπορούν να
οδηγήσουν τις εργασίες των πελατών μας σε ένα επιτυχές μέλλον,
καλύπτοντας τις ανάγκες τους, παρέχοντας αποτελεσματικές και κερδοφόρες
λύσεις, ανοίγοντας νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες. Εδώ, στο Κέντρο Daily,
μπορούμε να τους παρέχουμε μια μοναδική ενημέρωση για όλες τις
δυνατότητες που προσφέρει το Daily, καθώς και επαγγελματικές συμβουλές
από κατηρτισμένους πωλητές ειδικούς στο προϊόν και στον επαγγελματικό
κλάδο, και να τους δείξουμε τις προηγμένες τεχνολογίες που έχουν
εφαρμοστεί στην κατασκευή του οχήματός τους. Οι τοπικοί πελάτες μας
επίσης θα είναι σε θέση να παραλάβουν το νέο όχημά τους από το Κέντρο
Daily. Η παραλαβή των Daily με μηδενικά km, θα προσθέσει ένα επιπλέον
στοιχείο βιωσιμότητας, με τη μείωση του κόστους μεταφοράς και των
καυσαερίων, προς όφελος της κερδοφορίας του πελάτη και του
περιβάλλοντος στην περιοχή».
Μια μοναδική εμπειρία του πελάτη αφιερωμένη στην οικογένεια Daily
Η εντυπωσιακή κατασκευή καλωσορίζει τους πελάτες σε μια ευρύχωρη και
ευάερη Έκθεση όπου η οικογένεια Daily παρουσιάζεται στα καλύτερά της
μπροστά σε ένα φόντο που αναδεικνύει τη μακρά ιστορία καινοτομιών και
επιτυχιών.
Στο Ράφι Τεχνολογίας, παρουσιάζονται τα μοναδικά
χαρακτηριστικά και τα ισχυρά σημεία του Daily όπως το πλαίσιο που δίνει στο
όχημα ασύγκριτη στιβαρότητα, η πίσω κίνηση, η μεγάλη σειρά κινητήρων, η
αποκλειστική υψηλής κλάσης μετάδοση κίνησης. Η Έκθεση, το Ράφι
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Τεχνολογίας, οι προσομοιωτές με οθόνες αφής και οι άνετοι χώροι με
καθίσματα παρέχουν ένα ιδανικό περιβάλλον στους πελάτες για να
ανακαλύψουν τα οχήματα της οικογένειας Daily και πως είναι δυνατό να
ωφεληθούν οι επιχειρήσεις τους με τη βοήθεια των επαγγελματιών πωλητών
του Officine Brennero.
Οι πελάτες θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να δουν πως συναρμολογείται το
Daily στο εργοστάσιο.
Θα έχουν εμπειρία από πρώτο χέρι των
ανεπτυγμένων τεχνολογιών και των διαδικασιών που εγγυώνται συνεχώς την
υψηλή ποιότητα των οχημάτων που βγαίνουν από τη γραμμή παραγωγής.
Το εργοστάσιο της Suzzara είναι πρωτοπόρο στον κλάδο και δουλεύει
σύμφωνα με τα στάνταρτς World Class Manufacturing (WCM), τα υψηλότερα
στάνταρτς στην κατασκευή σε σχέση με την απόλυτη συνδιαχείριση
εργοστασίων και διαδικασιών. Ήταν ένα από τα πρώτα εργοστάσια της CNH
Industrial που έφτασε το Ασημένιο Επίπεδο το 2012 και τώρα στοχεύει στο
Χρυσό.
Βιωσιμότητα από την αρχή μέχρι το τέλος
Το Κέντρο Daily σχεδιάστηκε ειδικά με σκοπό την έκφραση αξίων
βιωσιμότητας της New Holland Agriculture, αδελφής εταιρίας της Iveco, στο
περίπτερο της στην έκθεση MILAN EXPO 2015. Δημιουργήθηκε ώστε να
είναι καθαρά οικολογικά βιώσιμο και κατασκευάστηκε χωρίς να
δημιουργούνται απόβλητα οποιουδήποτε είδους, με σκοπό να
ξαναχρησιμοποιηθεί στο τέλος της έκθεσης, αφού αποσυναρμολογηθεί χωρίς
να αφήνει καθόλου ίχνη και να μπορεί να ανακατασκευαστεί σε μια άλλη
τοποθεσία που θα επιλέξει η εταιρία.
Οικοδομήθηκε στην EXPO χωρίς θεμέλια, με τη χρήση τεχνικών ξηρής
κατασκευής ώστε να αποφευχθεί η χρήση νερού και τσιμέντου. Τα
προκατασκευασμένα κομμάτια ελαφρού χάλυβα συναρμολογήθηκαν επί
τόπου με βίδες με αποτέλεσμα μια καθαρή και καλά οργανωμένη κατασκευή.
Στο τέλος της Διεθνούς Έκθεσης το περίπτερο αποσυναρμολογήθηκε εύκολα
και καθαρά αφήνοντας την περιοχή αμόλυντη. Όλα τα κομμάτια απεστάλησαν
και η κατασκευή συναρμολογήθηκε ξανά στης εγκαταστάσεις στη Suzzara.
Το περίπτερο αρχίζει σήμερα μια δεύτερη ζωή σαν Κέντρο Daily όπου θα
συνεχίσει να λειτουργεί σύμφωνα με τις ίδιες βιώσιμες αρχές που
ελαχιστοποίησαν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην πρώτη του θέση,
πιστό στις βασικές αξίες της «Iveco,ο συνεργάτης σας για βιώσιμες
μεταφορές». Έχει σχεδιαστεί για να μεγιστοποιεί την ενεργειακή απόδοση και
παράγει τη δική του ηλιακή ενέργεια με φωτοβολταΐκά κύτταρα που
καλύπτουν την νότια πρόσοψη. Τα εκτεταμένα τζάμια βελτιστοποιούν τη
χρήση του φυσικού φωτός εντός του κτιρίου. Η κεκλιμένη οροφή κατευθύνει
το βρόχινο νερό προς τις μεγάλες δεξαμενές όπου συλλέγεται για χρήση στο
κτίριο.
Το σύνολο των έργων - από την ιδέα και το σχεδιασμό μέχρι την εκτέλεση αναγνωρίστηκε ως παράδειγμα βιωσιμότητας στην πρωτοβουλία που
ονομάζεται «Προς μια βιώσιμη EXPO» και προωθήθηκε από το Ιταλικό
Υπουργείο Περιβάλλοντος όπου ανακηρύχτηκε Ηγέτης στο Σχεδιασμό
Βιωσιμότητας και στην Κατηγορία Κατασκευής

