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Mercado de produtos
Country Marketplace, na Farmfair Internacional, oferece exposições 
comerciais de produtos country, gastronomia regional, arte country 
e equipamentos relacionados à agropecuária, tais como sistemas de 
cercas, trailers e muito mais.   

Rodeio da Herança Campeira
Durante a Farmfair, nós encourajamos os visitantes a assistir às 
performances do Rodeio da Herança Campeira. Técnicas tradicionais 
de lides de campo são transformadas em empolgantes eventos 
que demosntram a destreza e estilo de vida associados à produção 
pecuária. 

A cidade de Edmonton, na província de Alberta  
está localizada no Oeste do Canadá. O Aeroporto  
Internacional de Edmonton (YEG) fica a 25 minutos  
de carro do centro da cidade.

Datas da Farmfair Internacional:
• 6 a 11 de novembro de 2019
• 4 a 8 de novembro de 2020
• 3 a 7 de novembro de 2021

Contato:
Northlands Agriculture
Edmonton, Alberta, T5J 2N5
Telefone: 780.471.7300

Email: international@northlands.com 
Ligação gratuita: 1.888.800.7275
farmfairinternational.com 
 
Impresso no Canadá

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.
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“A Farmfair Internacional é o destino ideal para produtores internacionais 
interessados em fazer contatos empresariais e conhecer o setor de carne 
bovina canadense. A qualidade do produto é excelente. Encontramos 
pessoas muito interessantes ao longo dos anos e realizamos diversas vendas 
internacionais através da feira. É o melhor local que conhecemos para 
vendas diretas.” 

  Dawn Wilson, Miller Wilson Angus & Farmfair International exhibitor

“A Farmfair International é uma exposição de alta qualidade não 
somente pelos animais, mas também pelas pessoas. O Programa de 
Potenciais Compradores é bem organizado e ajuda produtores que 
estão buscando nova genética. Esse tem sido um grande programa 
para o desenvolvimento da minha operação permitindo levá-la ao 
próximo nível.”

Rafael Ramirez Posta El Cuatro, Jalisco, Mexico

Exposições e vendas bovinas
Farmfair International é uma exposição de classe mundial em 
genética bovina e proporciona aos visitantes a oportunidade de ver 
12 espetáculos de raças puras, com 15 raças em representação:

•  Angus Preto 
•  Blonde d’Aquitaine 
•  Braunvieh  
•  Charolês  
•  Galloway 

Visite a página www.farmfairinternational.com  
para obter mais informações.

•  Gelbvieh 
•  Hereford  
   (mocho e com chifres) 
•  Limousin 
•  Lowline 
•  Maine Anjou

•  Angus Vermelho 
•  Shorthorn 
•  Simmental 
•  Speckle Park

Edmonton, Alberta, Canada

Programa Inbound Buyer 
Através do Inbound Buyers Program, os compradores têm 
a oportunidade de acesso a itinerários especializados com 
visitas a explorações/fazendas, contactos privilegiados com 
criadores canadianos e companhias exportadoras de genética.  
Os compradores elegidos para participar no programa têm a 
possibilidade de reembolso do seu investimento que inclui 35% 
das despesas de viagem até a um máximo de $1,500 CDN. Para 
além disso, dentro da Farmfair, têm acesso ao International 
AgBusiness Centre que providencia a possibilidade de interacção 
entre compradores e vendedores no máximo conforto. Exibidores e 
compradores poderão negociar, discutir oportunidades de negócios 
e utilizar todos os recursos disponíveis neste centro para os 
convidados internacionais. Para mais detalhes ver o Inbound Buyers 
Program, email interntional@northlands.com

Informações importantes:
• Mais de 40% do rebanho bovino canadense está 

concentrado na província de Alberta. 

• A maior densidade do rebanho bovino do Canadá 
encontra-se em um raio de 300 km da cidade de Edmonton.

• Mais de dois terços do processamento de carne bovina 
canadense ocorre na província de Alberta.

• Mais de 40,000 pessoas visitam a Farmfair Internacional 
todos os anos. 

• Mais de 15 raças puras bovinas e mais de 1,000 cabeças  
de gado de qualidade são exibidas na feira.  

• Farmfair International contribui para a  
comercialização de milhões de dólares de animais 
reprodutores, sêmen e embriões bovinos em quatro 
continentes. 
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