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Onde a necessidade
encontra a tecnologia
agrícola inovadora
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MENSAGEM DOS ORGANIZADORES
DA AGRITECH 2018
Saudações,
Temos prazer em anunciar oficialmente a 20a Exposição e Congresso Agrícola
Internacional, que acontecerá de 8 a 10 de maio, Convention Center de Tel Aviv.
Graças à revolucionária e inovadora natureza da agricultura israelense, a
Agritech é um dos eventos profissionais agrícolas mais importantes, atraindo
dezenas de milhares de visitantes do mundo todo.
Estamos lhe convidando a se juntar a nós como expositores, visitantes e
participantes no congresso profissional, na exposição e em visitas de campo,
a serem feitas durante o evento.
Como você sabe, o aquecimento global, a mudança climática, os fenômenos
metereológicos extremos, falta de água e a resultante desertificação apresentam novos desafios a todos nós, exigindo uma extensa pesquisa, táticas
agressivas e soluções duráveis.
Para lidar rapidamente com esses assuntos, o congresso profissional que
ocorre durante a exposição, será completamente focado nos desafios relacionados à agricultura nas regiões desérticas, e realizações para capacitar
uma exploração agrícola eficaz nesses lugares.
O Dr. Uri Yermiyahu, da Organização de Pesquisa Agrícola (ARO – Volcani
Center) irá liderar o congresso, junto com empresários, profissionais, acadêmicos, fazendeiros e cultivadores.
A fim de apresentar a posição de Israel como um pioneiro agrícola, um Pavilhão
Especial de Inovação será montado no local, apresentando os últimos desenvolvimentos e as tecnologias mais inovadoras na indústria agrícola israelense.
Como no passado, o governo de Israel será um parceiro integral na organização
da exposição e de sua grande variedade de eventos planejados, com o suporte
ativo e a participação dos Ministérios da Agricultura e Desenvolvimento Rural,
Ministério da Economia e da Indústria, o Ministério de Relações Exteriores, além
do Instituto de Exportação e Cooperação Internacional de Israel.
Nós, a equipe gestora da Agritech, estamos prontos e felizes em apoiar
completamente a sua participação na Agritech, em qualquer posição que
você escolher. Juntos, nossos melhores esforços vão lhe dar o máximo de
exposição e, no todo, assegurar um evento extraordinário.
Esperamos te ver na Agritech Israel 2018.
Os organizadores
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QUEM VEM A AGRITECH?
A Agritech Israel é uma exposição profissional internacional que oferece um
local de encontro para fabricantes, pesquisadores, investidores, acadêmicos,
compradores e tomadores de decisão que representam tanto os interesses
locais quanto internacionais.
Entre os convidados a participar se encontram prefeitos, chefes de
municipalidades e comunidades rurais, diretores executivos, engenheiros
e técnicos, gerentes de manutenção, consultores, órgãos reguladores,
desenvolvedores de projetos, gerentes de segurança, empresários e outros
indivíduos e organizações que lidam com agricultura.
Todos os eventos da Agritech atraem milhares de pessoas e profissionais
do mundo todo, de todo os segmentos dos campos agrícolas, incluindo:
●●

Agroecologia

●●

Aquicultura

●●

Maquinaria agrícola

●●

Fertilizantes e produtos químicos

●●

Biotecnologia

●●

Empilhadeiras e manejo

●●

Floricultura

●●

Equipamento

●●

Estufas

●●

Pecuária e gado leiteiro

●●

Serviços de marketing e exportação

●●

Lavoura

●●

Material de propagação de plantas

●●

Irrigação e gerenciamento de água

●●

Plasticultura

●●

Agricultura orgânica

●●

Aves domésticas

●●

Proteção de plantas

●●

P&D

●●

Tratamento pós-colheita

●●

Pequenos ruminantes

●●

Agricultura precisa

●●

Projetos prontos para o uso e
transferência de conhecimento

●●

Desenvolvimento rural

●●

Veterinária

●●

Software e Hardware

De 8 a 10
de maio de

2018

Tel Aviv, Israel

A VANTAGEM DA AGRITECH
●

Aprenda sobre soluções para os desafios agrícolas

●

Encontre parceiros para projetos e iniciativas
comerciais

●

Descubra as tecnologias que tratarão dos seus
problemas mais urgentes

●

Melhore o seu perfil público e construa a imagem da
sua marca

●

Encontre colegas, fornecedores de soluções, clientes
potenciais e outros tomadores de decisão – em um
nível mundial

●

Divulgue a sua carreira através de networking e
aprendizado

●

Alavanque o seu tempo em um único e econômico
fórum para profissionais da indústria.

De 8 a 10
de maio de

2018
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Tel Aviv, Israel

INFORMAÇÕES PARA VISITANTES
Horário da exposição Agritech
Data

Hora

Terça - exposição, 8 de maio de 2018

10:00 às 18:00

Quarta - exposição, 9 de maio de 2018

10:00 às 18:00

Quinta - exposição, 10 de maio de 2018

10:00 às 17:00

Acesso ao Convention Center Tel Aviv
Convention Center Tel Aviv, onde a Agritech 2018 está sendo feita, tem acesso fácil
por carro, trem ou ônibus.
Um serviço de transporte também será fornecido para ir e voltar do evento.

ALOCAÇÕES DE ESPAÇO E PACOTES
DE ESTANDES PARA EXPOSITORES
A alocação de espaço para expositores é feita por ordem de chegada.
Um Contrato preenchido de Espaço na Exposição , acompanhado de pagamento
adiantado, deve ser enviado por correio ou fax ao administrador da exposição para
assegurar a reserva da localização desejada.
Os expositores podem modificar qualquer espaço de acordo com os seus requisitos
específicos. Uma planta baixa revisada será incluída na confirmação do estande.
Note que um local alternativo deve ser claramente indicado no formulário de reserva
da exibição. A participação será finalizada mediante a confirmação do pagamento.
A exposição Agritech será feita tanto nas áreas internas quanto externas no
Convention Center Tel Aviv.

Espaço interno para exposição
Taxa de inscrição

Estande construído**

Espaço bruto***

Expositores israelenses*

1.900 shekels

1.300 shekels por 1 m²

1.080 shekels por 1 m²

Expositores estrangeiros

450 dólares

320 dólares por 1 m²

285 dólares por 1 m²

CONGRESSO AGRITECH
Agricultura em regiões áridas e desérticas
O congresso Agritech deste ano está focado nos desafios singulares
enfrentados em vista do aquecimento global, mudanças climáticas, escassez
de água e outros fatores que contribuem para uma crescente desertificação.
No congresso, especialistas irão compartilhar suas pesquisas, observações
e táticas práticas na criação de soluções duráveis para uma agricultura
sustentável em áreas áridas e desérticas.

Os tópicos a serem discutidos são:
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●

Políticas públicas para lidar com a crise
Fornecimento, entrega e economia total de água e irrigação
Combate à desertificação: técnicas e estratégias de gerenciamento
Estratégias para gestão de água e de irrigação
Cooperação internacional - abordagens holísticas
A experiência africana
Desafios do solo: fertilidade, qualidade e conservação
Agricultura “inteligente”
Adaptação e gestão de safra e animais
Proteção do cultivo e das plantas
Agricultura sustentável para o fazendeiro de pequeno porte
Projetos mundiais: caso de estudo
Financiamento de projeto e agroindústria

NÃO PERCA A CHANCE DE TER
ENCONTROS NA AGRITECH ISRAEL 2018
Com todos do mundo agrícola lá, a Agritech é a oportunidade perfeita de ter encontros B2B com colegas locais, ou encontrar interessados do mundo todo!
A Agritech Israel 2018 oferece o fórum mais abrangente para os executivos da indústria agrícola, os acadêmicos, investidores institucionais,
capitalistas de risco, analistas e outros especialistas buscando discutir
tópicos urgentes, e modelar futuras colaborações.
Na realidade, a Agritech Israel 2018 é a oportunidade perfeita para ouvir
e encontrar uma grande variedade de empresas relevantes buscando
parcerias, oportunidades de investimento e serviços profissionais.
Crie a melhor experiência para você
Não fique aturdido com os inúmeros cartões de visita e encontros inconclusivos. Deixe que nossos serviços lhe ajudem a procurar e aproveitar o
enorme potencial para network que a Agritech Israel 2018 oferece!
Para aproveitar ao máximo o seu tempo na Agritech, a ferramenta online
de networking, Chance2Meet, te dá acesso direto aos perfis de outros
participantes, ajudando a fazer novas conexões e marcar encontros antes do evento.
Este programa gratuito e on-line, i-Planner, permite pré-selecionar e administrar seus encontros, e ao mesmo tempo fazer um perfil próprio de
forma a atrair parceiros, investidores e colegas. Todas as partes registradas poderão acessar e coordenar encontros introdutórios de acordo com
suas profissões e interesses pessoais. Os encontros são programados e
inseridos em um calendário pessoal, criado especialmente para cada um
dos participantes do evento, incluindo você.
Para mais informações sobre as vantagens que a Agritech lhe
oferece, contate:
Kenes Exhibitions®
Hayotsrim 6, 3rd floor, Or Yehuda, Israel
Tel: +972.74.7457493
Eva Waisler | ewaisler@kenes-exhibitions.com
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Suporte Governamental Oficial:
Israel Trade & Investment – São Paulo
Contato: Ana Claudia – ana.felisardo@israeltrade.gov.il
Tel: (11) 3095-3111

Os organizadores:

