Programa do Comprador para a Farmfair International 2017
Informações gerais
Localizada em Edmonton, na província de Alberta, a Northlands é uma das mais antigas e tradicionais
sociedades de agricultura do Canadá, realizando muitos eventos, entre eles a principal feira no setor de
agropecuária do Canadá: a Farmfair International. Exibindo desde produtos genéticos e gado às últimas
novidades em equipamentos, esta feira é o mercado completo para os produtores e para o setor.
O Inbound Buyer Program oferece aos compradores internacionais qualificados de carne bovina uma
oportunidade para participar dos principais eventos da Farmfair International (FFI) e fazer contatos com
produtores agropecuários, exportadores e líderes do setor em Alberta.
Participantes do programa serão reembolsados 50% do custo da passagem aérea em classe econômica e mais
$100 CDN por dia participado nas atividades do programa de potenciais compradores da Farmfair International,
durante a duração do evento. Nota: no caso de compartilhamento da habitação do hotel com outros
participantes, o valor pago por dia será dividido de acordo com o número de hóspedes por habitação. Despesas
passíveis de reembolso são passagem aérea, taxa de bagagem e acomodação, durante os dias da feira.
Os participantes do programa receberão um itinerário personalizado para a sua estada, acompanhado de
eventos de shows da FFI, uma Recepção Internacional, eventos específicos de raças e ampla programação,
como visitas a fazendas e indústrias. Uma opção de visitas pré-programadas e acompanhadas será oferecida e
o Programa Principal ocorrerá de 7 a 12 de novembro de 2017. Arranjos podem ser feitos para atividades
adicionais à FFI, entretanto devem ser solicitados no momento da inscrição, para aprovação.
Além disso, todos os participantes do Inbound Buyer Program e os Convidados Internacionais previamente
registrados na FFI receberão diversos benefícios: ingressos de cortesia a shows, participação no International
AgBusiness Center, diárias reduzidas nos Hotéis Associados à FFI, e também poderão escolher as visitas a
fazendas e indústrias, eventos especiais e muito mais!

Critérios para a inscrição
 Uma pessoa de cada fazenda/unidade agropecuária produtiva será elegível para o benefício.
 Participar do programa pela primeira vez.
 Fornecer informações na inscrição como dados gerais para contato, tipo de raça, quantidade de
cabeças e interesse genético (por exemplo: fornecimento de embriões da raça Angus), e também o
motivo pelo qual você gostaria de participar do programa.
 Os compradores selecionados deverão enviar comprovantes e relatórios até 24 de novembro de 2017.
Os detalhes adicionais serão fornecidos no momento da sua aceitação.
Como se inscrever: Registro online disponível no site www.farmfairinternational.com
Data limite: 1 de setembro de 2017. Os participantes selecionados serão notificados até meados de setembro de
2017.
Dúvidas? Entre em contato com:
Northlands Agriculture Department
Caixa Postal 1480
Edmonton, AB T5J 2N5
Telefone: 780.471.7300
E-mail: agriculture@northlands.com

Stacy Felkar
Diretor de Marketing Internacional
Telefone: 780.491.3431
E-mail: sfelkar@northlands.com
Updated: 14 de marcha de 2017

