Informații despre înregistrare
Vă puteți înscrie în Programul pentru
participanţii străini din cadrul Târgului
Big Iron: www.ndto.com/events/
bigironivp

Organizații partenere

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm
să-i contactaţi pe:
• Lindsey Warner
Marketing & Evenimente
Director
lindsey@ndto.com
• Gabe Popescu
Specialist comercial
U.S. Commercial Service - București
gabriel.popescu@trade.gov
• Heather Ranck
Specialist în comerț internațional
U.S. Commercial Service
heather.ranck@trade.gov

North Dakota Trade Office
4844 Rocking Horse Circle South, Suite 1
Fargo, ND 58104
Telefon: +1 701 929 6702
www.ndto.com

Împreună, ne bucurăm de
cele mai avansate
tehnologii agricole din lume

12-15 septembrie 2022

Agricultură

Educaţie

Avantajele
Dakotei de Nord

Participând la Târgul agricol Big Iron
Farm Show, puteţi afla cele mai
avansate tehnologii curente din
agricultură.
Târgul agricol Big Iron se desfăşoară
în West Fargo, Dakota de Nord,
denumită «grânarul Americii», locul ai
cărui fermieri sunt lideri în producţia a
14 culturi importante din Statele Unite.
Târgul agricol Big Iron și Programul
pentru participanţii străini din perioada
12-15 septembrie 2022 atrag anual
800 de firme expozante și peste
70.000 de vizitatori.

www.ndto.com/events/bigironivp

Mașini

Oaspeții internaționali care se înscriu
beneficiază de servicii gratuite și acces
exclusiv la programe speciale, printre care:
•

•

Acces gratuit la atelierele educative de
producţie prezentate de specialişti în
agricultură recunoscuţi la nivel naţional
Recepţii şi transport local gratuit la târg şi
la alte evenimente

•

Acces exclusiv la Pavilionul pentru
oaspeţii internaţionali la Târgul agricol
Big Iron, dotat cu acces la internet,
băuturi răcoritoare și săli de discuții

•

Tur la ferme și demonstrații zilnice de
echipamente

•

Servicii zilnice de traducere

•

Tur la fabrici producătoare de utilaje,
distribuitori de echipamente și
întreprinderi agricole de vârf

Producătorii și distribuitorii de
echipamente agricole din Dakota de
Nord oferă spijin fermierilor din întraga
lume în depășirea problemelor de
producție și creșterea eficienței.
Numeroase societăți de echipamente
agricole au sediul în Dakota de Nord,
oferind o gamă variată de utilaje, în
principal pentru agricultura la scară
mare.
Printre echipamentele și produsele
oferite se numără semințe culturi, linii
complete de tractoare, camioane şi
trailere, semănători, sisteme de
depozitare a cerealelor, cultivatoare,
grape, sisteme transportoare, utilaje de
aplicare a produselor chimice, combine
şi o gamă largă de utilaje pentru
recoltarea grâului, oleaginoaselor şi
cartofilor.

