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DIAS EXCLUSIVOS 12/13 NOVEMBRO

www.agritechnica.com

#agritechnica

PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE HANNOVER

Descubra inovações. Visite a maior feira agrícola do mundo.

http://www.twitter.com/AGRITECHNICA
http://www.linkedin.com/groups/3348135/
http://www.instagram.com/agritechnica/
http://www.facebook.com/AGRITECHNICA/


VISITE A MAIOR FEIRA DE TECNOLOGIA AGRÍCOLA DO MUNDO
As principais empresas do setor expõem as suas inovações e novidades na AGRITECHNICA.  
Como principal feira internacional do setor, a AGRITECHNICA agrega líderes de mercado e formadores de opinião.  
É uma vitrine da indústria mundial de maquinaria agrícola e um fórum sobre o futuro da produção vegetal.

TEMA PRINCIPAL DE 2023: GREEN PRODUCTIVITY | PRODUTIVIDADE VERDE
Produtividade com menos uso de insumos e proteção do meio- ambiente são os desafios do futuro.  
A AGRITECHNICA 2023 mostrará ideias para tornar a PRODUTIVIDADE VERDE (GREEN PRODUCTIVITY) uma realidade no campo.

(Dados: AGRITECHNICA 2019)

2.800
Expositores de  

53 países

450.000
Visitantes profissionais de 

todo o mundo 
140.000 Visitantes  

internacionais

23
Pavilhões +  
área ao livre

90 %
dos visitantes aproveitam  

a AGRITECHNICA para investir  
em seus negócios
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PROGRAMAÇÃO DA FEIRA

TRATORES & TRANSPORTADORES
Tratores, carregadeiras, carregadei-
ras frontais, transportadores, tecno-
logia de transporte de materiais

CULTIVOS ESPECIAIS
Tecnologia para o cultivo de 
hortofrutícolas e culturas especiais, 
irrigação e sistemas de aspersão

SILVICULTURA & PAISAGISMO
Tecnologia de manejo florestal, 
manutenção de áreas rurais,  
tecnologia para gestão paisagística

SOLO & SEMENTES
Tecnologia para o cultivo do solo 
e plantio

ARMAZENAGEM
Tecnologia para o processamento, 
preparo e estocagem da colheita

KNOW-HOW
Associações, organizações,  
instituições científicas e de  
pesquisa

COLHEITA
Tecnologia de colheita de  
grãos, forragens e culturas  
especiais

CONSULTORIA DIGITAL
Robótica, eletrônica, software 
agrícola e agricultura de  
precisão

COMERCIALIZAÇÃO & SERVIÇOS
Soluções para prestação de  
serviços, desde pequenos  
negócios até a comercialização  
de maquinaria de segunda mão

FITOSSANIDADE &  
FERTILIZAÇÃO
Tecnologia para tratamento e pro-
dutos fitossanitáros, fertilização

INSUMOS
Sementes, fertilizantes,  
defensivos, combustíveis e  
lubrificantes

SYSTEMS & COMPONENTS
B2B – mercado entre empresas  
da agroindústria internacional

Contribua para a  
estabilidade climática e 
apoie o reflorestamento!

www.wereforest.com



ATRAÇÕES

Live Arena: Smart Farming – Sistemas de integração. Agricultura  
autônoma. Pulverização Inteligente. Sensoriamento remoto. 

Drive Experience: Alternative Power Systems – Visitantes da feira 
podem testar ao vivo soluções alternativas na operação de máquinas.

DLG.Prototype.Club – Uma seleção de novos talentos apresentará  
soluções para desafios digitais na tecnologia agrícola.

agrifood start-ups – Jovens ou veteranos: o ecossistema de startups  
da indústria agro-alimentar se reúne aqui.

Centro Internacional de Revendedores – Ponto de encontro de  
revendedores de máquinas agrícolas do mundo inteiro.

Live Arena: Silvicultura – Demonstrações de máquinas e implementos 
para a silvicultura e tecnologia de manejo de áreas rurais.

Young Farmers Day + Young Farmers Party –  
O lugar onde jovens empreendedores e profissionais do 
setor trocam ideias.

Campus & Career – Plataforma de empregos e orientação 
de carreiras. 

Workshop live – Confira ao vivo como trabalham 
profissionais do setor de máquinas agrícolas.

SYSTEMS & COMPONENTS Expert Stage –  
Especialistas internacionais esclarecem e debatem temas 
atuais na indústria de fornecimento agrícola.

DLG Agri Influencer Award – O melhor Blogger,  
o melhor Influencer, a maior revelação.



O MERCADO B2B DE FORNECEDORES DE MAQUINARIA AGRÍCOLA
O ponto de encontro internacional para engenheiros, criadores,  
gestores de compras, gestores de peças de reposição, revendedores  
e empresas OEM. Acompanhe as tendências e inovações no setor  
de componentes para máquinas agrícolas, inclusive de máquinas  
de menor porte. 

RETHINK AGRICULTURE | REPENSE A AGRICULTURA
Novos métodos de produção agrícola estão garantindo 
a segurança alimentar em todo o mundo. “Inhouse 
Farming – Feed & Food Show” é a nova plataforma da DLG 
destinada aos sistemas agrícolas e alimentares do futuro. 
Tudo interligado com as normas da prática agrícola.

PARTE INTEGRANTE DA AGRITECHNICA

AGRIFUTURE CONCEPT WINNER
Prêmio para conceitos inovadores e  

de vanguarda em tecnologia agrícola 

INNOVATION AWARD AGRITECHNICA
O prêmio de inovação mais importante  

no segmento de maquinaria agrícola

SYSTEMS & COMPONENTS TROPHY
Premiação para desenvolvedores de  
componentes e sistemas inovadores

INOVAÇÕES EM DESTAQUE
O DLG entregará três premiações na AGRITECHNICA.



DLG Service GmbH
Eschborner Landstraße 122
60489 Frankfurt am Main
Alemanha 
Info@DLG.org • www.DLG.org

PARCEIRO DE VIAGEM NO BRASIL
Câmara Brasil-Alemanha no Rio Grande do Sul
Larissa Behling
E-mail: larissa.behling@ahkrs.com.br | Tel.: +55 51 32225766

HOTEIS E APARTAMENTOS
Hannover Marketing & Tourismus | www.visit-hannover.com
Hanno-Fair Events | www.hanno-fair.events/messe-hotel/agritechnica

QUALQUER DÚVIDA,  
ENTRE EM CONTATO COM A GENTE
E-mail: expo@DLG.org | Tel.: +49 69 24788-265

#agritechnica
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Informações sobre como chegar:
www.agritechnica.com/travel

PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE HANNOVERAGRITECHNICA 2023
12 – 18 Novembro | Hannover, Alemanha
Dias exclusivos 12/13 Novembro

DLG – A SUA REDE DE CONTATOS
Temas. Know-how. Eventos. Rede de contatos.
www.DLG.org
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