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Agrishow 2019: Primeiro lote de convites com valor promocional já está à venda

Visitantes podem adquirir o ingresso com valor especial até o dia 28 de fevereiro no site oficial

Crédito: Divulgação Agrishow

A venda do primeiro lote de ingressos para visitar a Agrishow 2019 – 26ª Feira Internacional
de Tecnologia Agrícola em Ação
já está
aberta. Para adquirir o ingresso, acesse este
link
e siga as informações e instruções para a compra online. A feira que movimenta o agronegócio
brasileiro será promovida entre os dias 29 de abril e 3 de maio, em Ribeirão Preto, interior de
São Paulo.
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Este lote é especial e foi criado devido ao sucesso da última edição, por isso traz uma série de
benefícios, como comodidade, segurança, uma entrada mais rápida ao evento e o valor do
ticket, que permanece em R$ 40,00 (mesmo valor do ano passado). A forma de pagamento
também é diferenciada, podendo ser feita via boleto bancário ou via cartão de crédito – na
bilheteria local são aceitos apenas dinheiro e cartão de débito. As vendas do primeiro lote
estão previstas para terminar no dia 28 de fevereiro. Após essa data, haverá um novo lote, com
um valor maior e mais próximo ao da bilheteria local, que será de R$ 55,00.

Principal feira do setor na América Latina, a 26ª Agrishow reunirá profissionais e produtores de
todas as regiões brasileiras e do mundo para conhecerem as mais inovadoras máquinas e
tecnologias do setor, lançamentos exclusivos e principais tendências do agronegócio em 2019.
São 25 anos contribuindo para o desenvolvimento, consolidação e fortalecimento do segmento
no país, por meio da apresentação de soluções que atendam todos os tipos de culturas e
tamanho de propriedades.

Nesta edição, são esperadas mais de 800 marcas expositoras e mais de 159 mil visitantes
qualificados em 440.000 m² de área. Outras novidades serão divulgadas em breve. O evento é
uma iniciativa das principais entidades do agronegócio no país: Abag – Associação Brasileira
do Agronegócio,
Abima
q
–
Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos,
Anda
– Associação Nacional para Difusão de Adubos,
Faesp
– Federação da Agricultura e da Pecuária do Estado de São Paulo e
SRB
- Sociedade Rural Brasileira, e é organizado pela
Informa Exhibitions
, integrante do Grupo Informa, um dos maiores promotores de feiras, conferências e
treinamento do mundo com capital aberto.

Mais informações:
AGRISHOW 2019 – 26ª Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação
Data: 29 de abril a 3 de maio de 2018
Local: Rodovia Antônio Duarte Nogueira, Km 321 - Ribeirão Preto (SP)
Horário: das 8h às 18h
www.agrishow.com.br
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Sobre a Informa Exhibitions
A Informa Exhibitions cria comunidades e conecta pessoas e marcas em todo o mundo e,
aliando as entregas de suas feiras com uma nova estratégia digital, gera oportunidades e
relacionamentos 365 dias por ano. Com escritórios em São Paulo (sede) e Curitiba e cerca de
200 profissionais, a empresa conta em seu portfólio com marcas como Agrishow, Fispal
Tecnologia, Fispal Food Service, ForMóbile, Futurecom, ABF Franchising Expo, Serigrafia
SIGN FutureTEXTIL, Feimec, Expomafe, Plástico Brasil, High Design Home & Office Expo,
entre outros, totalizando 21 eventos setoriais. No mundo, atua em 150 escritórios em 57 países
e é líder em inteligência de negócios, publicações acadêmicas, conhecimento e eventos, com
capital aberto e papéis negociados na bolsa de Londres.

Assessoria de Imprensa:

Mecânica Comunicação Estratégica
Tels.: (11) 3259-6688/1719
E-mail.: sylvia@meccanica.com.br
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