Kayıt Bilgileri

Ortak Kuruluşlar

Big Iron Fuarı Uluslararası Ziyaretçiler
Programına
www.ndto.com/events/bigironivp
adresinden kayıt yaptırabilirsiniz.

Daha detaylı bilgi için lütfen aşağıdaki
temsilcilerimizle irtibata geçiniz
• Lindsey Warner
Pazarlama ve Organizasyon
Koordinatörü
lindsey@ndto.com
• Heather Ranck
Uluslararası Ticaret Uzmanı
ABD Ticaret Müsteşarlığı
heather.ranck@trade.gov

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

Dünyanın En Yeni Tarım
Teknolojileriyle Tanışın

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

12-15 Eylül 2022

Tarım

Eğitim

Kuzey Dakota’nın
Avantajları

Mevcut olan en ileri tarım teknolojilerini
yakından tanımak için Big Iron Tarım
Fuarına katılın.
Big Iron Tarım Fuarı yılda bir defa olmak
üzere, adeta Amerika’nın “ekmek sepeti”
olarak ünlenen, çiftçilerin 14 ana tahıl
kültürü üretiminde ABD’de lider konumuna
sahip olduğu Kuzey Dakota eyaletinin
West Fargo kentinde düzenlenmektedir.
Gelecek yılki 12-15 Eylül 2022 tarihlerinde
düzenlenecek olan Big Iron Farm Show ve
Uluslararası Ziyaretçiler Programı
çerçevesinde her yıl 800 firma ürünlerini
sergilerken, düzenlenen bu etkinliklere
70.000'i aşkın ziyaretçi katılıyor.

www.ndto.com/events/bigironivp

Makinalar

Kayıt yaptıran yabancı konuklar ücretsiz
hizmetler sunulur ve konuklar aşağıdaki özel
programlara ayrıcalıklı katılım hakkı
kazanırlar:
•

Ülke çapında tanınmış tarım bilimciler
tarafından yönetilecek üretim eğitimi
seminerlerine ücretsiz katılım

•

Big Iron ve diğer etkinliklere ücretsiz
ulaşım

•

İnternet erişimi, yiyecek-içecek servisi ve
toplantı odalarıyla Big Iron Tarım
Fuarının yabancı konuklar için ayrılan
bölümüne ayrıcalıklı erişim hakkı

•

Çiftlik turları ve günlük ekipman
tanıtımları

•

Günlük tercüme hizmetleri

•

Ekipman üretim fabrikalarına, ekipman
satış bayilerine ve diğer önde gelen tarım
firmalarına düzenlenen turlar

Kuzey Dakota’daki zirai ekipman
üreticileri ve dağıtımcıları, dünya
çapında çiftçilere üretimle ilgili
sorunların üstesinden gelmelerinde ve
verimliliği arttırmalarında yardımcı
oluyor. Kuzey Dakota, öncelikli olarak
büyük ölçekli zirai üretimde kullanılan
her türlü makine üretim ve tedarikini
gerçekleştiren zirai teçhizat
tedarikçilerini barındırır.
Ekipman ve diğer tedarik ürünleri tahıl
tohumu, her nevi tarla traktörü,
kamyon ve römork, tahıl tohumu ekim
makineleri, hububat depolama
sistemleri, pulluklar, tırmıklar, nakliye
sistemleri, kimyasal atıcılar,
biçerdöverler ile hububat, yağlı
tohumlu tahıllar ve patates için her nevi
hasat ekipmanlarını içermektedir.

