Informações de Cadastro

Organizações Parceiras

Cadastre-se no Big Iron’s
International Visitors Program:
www.ndto.com/events/bigironivp
Para mais informações, favor
contatar:
• Lindsey Warner
Diretora de Marketing &
Eventos
lindsey@ndto.com
• Heather Ranck
Especialista de Comércio
Internacional,
U.S. Commercial Service
heather.ranck@trade.gov

North Dakota Trade Office
4844 Rocking Horse Circle South, Suite 1
Fargo, ND 58104

Compartilhando as
Tecnologias Agrícolas Mais
Inovadoras do Mundo

Fone: +1 701 929 6702
www.ndto.com

Setembro 12-15, 2022

Agricultura

Educação

A Vantagem da
Dakota do Norte

Atenda ao Big Iron Farm Show para
descobrir as mais avançadas tecnologias agrícolas disponíveis.
O Big Iron Farm show anual acontece
em West Fargo, Dakota do Norte, EUA
– o pólo agrícola norte-americano –
onde agricultores lideram a produção
norte-americana em 14 importantes
produtos.
O Big Iron Farm Show e International
Visitors Program, em Set. 12-15, 2022,
conta com 800 expositores e atrai mais
de 70.000 visitantes a cada ano.

www.ndto.com/events/bigironivp

Máquinas

Participantes internacionais que se cadastrarem receberão serviços grátis e acesso
exclusivo a programas especiais, incluindo:
• Acesso grátis a workshops de educação de produção administrados por
cientístas agrícolas renomados do mercado doméstico.
• Recepção grátis e transporte local para
o Big Iron e outros eventos.
• Acesso exclusivo ao Pavilhão de Participantes Internacionais do Big Iron
Farm Show completo com acesso à internet, lanches e salas de reuniões.
• Tours de fazendas e demonstrações
diárias de equipamentos.
• Serviços diários de tradutores.
• Tours disponíveis para fábricas de equipamentos, concessionárias de equipamentos e outros líredes do
agronegócio.

Os fabricantes e distribuidores de
e-quipamentos agrícolas da Dakota do
Norte dão suporte a agricultores do
mundo todo para superar desafios e
melhorar a eficiência. A Dakota do
Norte é a base de empresas de equipamentos agrícolas que fornece uma
gama completa de maquinaria usada
principalmente para produção agrícola
de grande escala.
Dentre seus equipamentos e produtos
estão sementes, linha completa de tratores de campo, caminhões e trailers,
semeadoras, sistemas de armazenamento de grãos, cultivadores,
grades, sistemas de transporte, aplicadores químicos, colheitadeiras e um
conjunto completo de equipamentos para grãos, oleaginosas e batatas.

