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Bij deze de eerste nieuwsbrief van Claas Holland!
Claas Holland is al 3 jaar actief op Facebook. Met bijna 4000 volgers is de pagina
zeer succesvol. De Claas dealers in Nederland zijn erg tevreden met het nieuws en
de aanvullende informatie op de Facebook pagina.
Om alle volgers en andere belangstellenden nog beter te informeren, is Claas
Holland sinds zaterdag 11 juli 2015 een website begonnen. Deze website is op het
adres www.claasholland.nl te vinden en de eerste reacties zijn erg positief!
Door de plaatsing van actuele berichten heeft de website een professionele
uitstraling. Hiermee wordt het doel van de website behaald: het plaatsen van betere
en nettere berichten voor Claas fans en dealers in Nederland.

Claas Holland wenst u veel leesplezier met deze eerste nieuwsbrief.

Verder in deze nieuwsbrief:

- Een nieuwe e-mail adres voor Claas Holland.
- De hoogtepunten van de Facebook pagina.
- Sponsoren op de website.
- Evenementen/Opendagen.

Een nieuw e-mail adres voor Claas Holland
Bij een goede website hoort ook een passend e-mail adres, zodat het professioneler
overkomt.
Het nieuwe e-mail adres is: info@claasholland.nl
Op dit e-mail adres kunt u foto’s, filmpjes, Claas gerelateerde (dealer)evenementen
en  informatie/verhalen over Claas inzenden. Zodat ik deze kan plaatsen op de
website. Ook op- of aanmerkingen zijn welkom.



De hoogte punten van de Facebook pagina.

Het dorskanon van Zeeland!

Het dorskanon, zo wordt deze
Lexion 780 genoemd op Twitter.
De eerste Claas Lexion 780 met
een maaibord van 12,3 meter.
De eerste? Er waren er toch 2?
Ja klopt, maar van deze is er
maar 1! Deze Lexion heeft een
vermogen van 625pk uit een 16
liter zescilinder motor van
Mercedes Benz en voldoet aan
de nieuwste emissienormen.
Dit bericht is door 32,5 duizend
bezoekers bekeken op
Facebook!

De nieuwe Claas Disco 1100.

Claas komt voor het seizoen
2016 met een nieuwe Claas
Disco 1100 op de markt. De
maaier maait met een
werkbreedte van 10,7 meter, de
breedste gedragen maaier die
Claas heeft gebouwd.
Dit bericht is door iets meer dan
11,5 duizend bezoekers
bekeken op Facebook!

De Claas Xerion in Australië.

De Claas Xerion 5000 series,
het pk monster van Claas. In
2009 kwam de Xerion 4500 en
de 5000 op de markt met een
vermogen van 483 pk en 525
pk. Met de huidige Europese
regels en normen voor de
uitlaatgassen, moest de Xerion
vernieuwd worden naar Tier 4.
Hierdoor heeft Claas de Xerion
in Australië geïntroduceerd. Er
zijn drie modellen te koop: de
4000 ,4500 en 5000.

Dit bericht is door iets meer dan 7 duizend bezoekers bekeken op Facebook!



Sponsoren op de website.
Op de website komt een pagina speciaal voor Claas dealers die Claas Holland
sponsoren. Voor een vast bedrag kunt u Claas Holland sponsoren. Hier krijgt de
sponsor op de pagina een logo en een link naar hun eigen site en naar Facebook
voor. Voor meer informatie, stuur gerust een e-mail naar info@claasholland.nl.

Evenementen/Opendagen
Net als op Facebook, is het nu ook weer mogelijk om uw evenementen en open
dagen door te geven. Op de website worden deze dagen vermeld dat u, als Claas
dealer of Claas gebruiker, een opendag, evenement en/of demo heeft. Voor een vast
bedrag wil Claas Holland graag extra reclame voor uw evenement maken.

De nieuws site van Nederland, België en daarbuiten, met dagelijks het nieuws van
diverse Claas dealers over de afgeleverde machines met extra achtergrond
informatie!


