13 a 16 de novembro de 2018, em Hannover / Alemanha

Bem-vindo à EuroTier 2018 – A maior feira do
mundo para profissionais da produção animal!

Encontre expositores de mais de 50 países!

A EuroTier volta a abrir as portas no dia 13 de novembro de 2018.
Venha ficar por dentro das novidades na principal feira do mundo do
setor com mais de 150 mil visitantes em mais de 250 mil m .
2

Tudo sobre produtos e inovações relacionados ao manejo de bovinos,
suínos e aves. Ampliando a variedade de produtos, a feira põe em foco
o manejo de ovinos, caprinos e equinos.
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A variedade de ofertas e produtos irá inspirar o seus
negócios!
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Venha visitar a EnergyDecentral – a feira
de energia realizada dentro da EuroTier

Tudo sobre:
>> animais de criação, programas
para a criação, comércio,
tecnologia de reprodução
>> ração animal e outros insumos

>> tecnologias de ordenha e
refrigeração
>> tecnologias de adubo orgânico,
dejeto líquido e sólido

>> armazenamento e produção de >> veículos e equipamentos de
ração
>> tecnologias para a construção
de galpões e estábulos
>> tecnologia de manejo e nutrição animal
>> tecnologias ambientais e de
climatização

Inovações ao vivo!
A EuroTier é a feira mais importante do mundo para mostrar
inovações. De mais de 250
inovações enviadas para a DLG,
Sociedade Alemã de Agricultura, a
nossa comissão independente de
especialistas premiou 4 produtos
extraordinários com medalhas
de outro, e 21, com medalhas de
prata.

transporte
>> processamento e estratégias
de comunicação (marketing)

Produção energética
e manejo animal são
conceitos inseparáveis. Mais de 31.200 visitantes manifestaram em
2016 grande interesse nesse mercado. Além dos
mais de 360 expositores da EnergyDecentral, mais
de 200 empresas do setor de manejo animal irão
apresentar produtos inovadores e serviços relaciona-

>> aparelhos e acessórios

dos à energia.

>> gestão e consultoria

www.energy-decentral.com

>> bioenergia e fornecimento
descentralizado de energia

Lounge para visitantes internacionais
Organizadora da EuroTier, a DLG, Sociedade Alemã de
Agricultura, é uma entidade líder na Europa no setor da
agricultura. Aproveite a oportunidade de conhecer melhor a rede internacional de contatos da DLG no lounge de
visitantes internacionais (“International Visitor’s Lounge”).
Desfrute do clima agradável do espaço para conversas
proveitosas para seu negócio, fazendo novos contatos.
Como membro da Sociedade Alemã de Agricultura, você
faz parte da rede de contatos da DLG: mais de 27 mil
membros têm acesso a uma oferta única de informações
especializadas. E isso não é tudo: sendo membro da DLG,
você tem dois dias de acesso grátis a EuroTier.

Mapa provisório dos pavilhões em 2018

Horários de abertura:
Diariamente das 9 h às 18 h
Preços dos ingressos em euro:

Caixa

online

Ingresso para o dia inteiro

27,00

22,00

Escolares, estudantes e aposentados 14,00

—

Crianças de até 12 anos
acompanhadas de adultos

Entrada grátis

Ingresso permanente

54,00

48,00

Tíquetes:
Evite filas e esperas nos caixas da feira e aproveite
descontos nos ingressos! Faça o registro da sua visita
e compre ingressos online a partir de julho de 2018.
www.eurotier.com

Uma feira top de linha num lugar top de linha
O charme especial de Hannover, a cidade com o maior parque de
convenções do mundo, localizada na região central da Alemanha
e da Europa, atrai anualmente cerca de 2 milhões de visitantes de
todo mundo. Aproveite o benefício de uma infraestrutura excelente
e conexões perfeitas para outras cidades da Europa.

Hotéis e apartamentos
Hannover Marketing &

HANNO-FAIR

Tourismus GmbH

Event GmbH & Co. KG

Tel.: +49 511 12345-555

Tel.: +49 5321 3520-20

Fax: +49 511 12345-556

Fax: +49 5321 3520-21

hotels@hannover-tourismus.de

info@hanno-fair.com

www.hannover.de/hotels/eurotier

www.et.hanno-fair.com

Mais alguma dúvida?
A equipe de apoio ao visitante está à sua disposição:
>> E-Mail: expo@DLG.org
>> Tel.:
+49 69 24788-265
>> Fax:
+49 69 24788-113
Novidades e notícias da EuroTier por e-Mail:
Manteremos você atualizado!

Organização de viagens por meio de nossas parcerias
Nossas parcerias internacionais organizam – não importa onde você

Por favor, envie seus dados (Nome, Rua/
Complemento, CEP/Cidade, País e e-mail) para
o seguinte e-mail: expo@DLG.org

esteja – sua viagem à EuroTier. Você encontra os endereços no nosso

DLG Service GmbH
Eschborner Landstraße 122
60489 Frankfurt am Main, Germany
Tel. +49 69 24788-265
Fax +49 69 24788-113
expo@DLG.org • www.DLG.org

facebook.com/eurotier
www.eurotier.com

ET18-pt-0118

site: www.eurotier.com

