EXPOSITORES TÊM
AMBIENTE PERFEITO
PARA APROXIMAÇÃO
E RELACIONAMENTO
COM SEU PÚBLICO
NA EXPOLONDRINA

A ExpoLondrina é conhecimento, é difusão de
tecnologia, é vitrine tecnológica, tem uma ampla
agenda de debates, palestras, cursos e oficinas.
E é também espaço ideal para estreitar negociações comerciais, ficar frente a frente com seu público alvo e usufruir das oportunidades apresentadas pelos expositores. Ou seja: a Expô também
é networking.
Marcada para 1 a 10 de abril, a exposição tem
papel importante como espaço para ver, mostrar,
trocar informações e se relacionar.
Veja o que dizem expositores sobre importância
do evento.
CLIQUE AQUI
E CONFIRA

MARAJÓ CONFIRMA
PRESENÇA NA EXPÔ
COM QUATRO MARCAS

O Grupo Fiat Marajó, tradicional parceiro da
ExpoLondrina, já confirmou presença na edição
deste ano e vem cheio de saudades. O diretor-executivo Eduardo Meneghetti conta um pouco
sobre o que o público pode esperar do grupo
nesta edição da feira que, segundo ele, fez muita falta para os negócios e networking.
CLIQUE AQUI
E LEIA MAIS

SINAL AGRO AGILIZA
ATENDIMENTO
EM CASO DE FURTO
NO CAMPO

Lançado no ano passado, o serviço Sinal Agro
está em pleno funcionamento e tem o objetivo
de agilizar a comunicação de furto de animais
do campo como bovinos e equinos, e também
o roubo e furto de maquinários e defensivos
agrícolas, que têm alto valor agregado. O serviço funciona 24 horas por dia, todos os dias
da semana.
CLIQUE AQUI E
SAIBA MAIS

CONSELHEIRO
DA SRP ASSUME
PRESIDÊNCIA
DE CONSELHO DA
ANEEL JUNTO A COPEL

O membro do Conselho Superior da Sociedade
Rural do Paraná (SRP) Wanderley Batista da
Silva assumiu, no início de janeiro, a presidência
do Conselho de Consumidores da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), que acompanha no Paraná, a distribuidora de energia
Copel (Companhia Paranaense de Energia).
CLIQUE AQUI
E CONFIRA

AVALIAÇÃO DO SOLO:
EMBRAPA DESENVOLVE
NOVO MÉTODO PARA
IDENTIFICAR FATORES
QUE LIMITAM A
PRODUTIVIDADE

A Embrapa desenvolveu um método diagnóstico
para avaliar o impacto do uso de tecnologias
na fertilidade do solo. A ferramenta consegue
identificar fatores que limitam a produtividade
e afetam a estabilidade de produção. A metodologia proposta foi validada em áreas agrícolas do Paraná, em parceria com a Cocamar
Cooperativa Agroindustrial.
CLIQUE E
SAIBA MAIS
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