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Primeiro lote de ingressos da AGRISHOW 2020 está à
venda no site oficial
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Com valor especial, os convites deste lote serão comercializados por tempo limitado A Agrishow
2020 – 27ª Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação iniciou as vendas do primeiro
lote de ingressos em seu site oficial. Para adquirir o ingresso, basta acessar este link e seguir as
instruções para a compra online. A feira será promovida entre dias 27 de abril e 1º de maio, na
cidade de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Este lote possui diversos benefícios, incluindo o
valor especial, de R$ 45,00 (inteira) e R$ 22,50 (meia-entrada). Na bilheteria local, os preços dos
ingressos serão de R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia). Outras vantagens desse lote são a maior
comodidade de pagamento, via cartão de crédito, e acesso facilitado na entrada do evento pela
aquisição antecipada do ingresso. Por ser especial, ele será comercializado por tempo limitado. O
segundo lote, com preço reajustado, estará disponível a partir de 28 de fevereiro. Reconhecida
como a maior feira do setor, por movimentar e envolver todo o agronegócio nacional, a 27ª
Agrishow reunirá mais de 800 marcas expositoras nacionais e internacionais, que irão apresentar
aos profissionais e produtores de todas as regiões brasileiras e do mundo as mais inovadoras
máquinas e tecnologias do setor, lançamentos exclusivos e principais tendências do agronegócio
em 2020. Nesta edição, a expectativa da organização é receber nos cinco dias de feira mais de
150 mil visitantes em uma área total de 520.000 m². Entre as principais atrações da Agrishow 2020
estão confirmadas a Arena do Conhecimento, para o debate dos principais temas ligados ao agro,
e a Arena de Demonstrações de Campo, com a curadoria da Coopercitrus, que apresentará plantio
e tratos de hortifrúti. A Agrishow é uma iniciativa das principais entidades do agronegócio no país:
Abag – Associação Brasileira do Agronegócio, Abimaq – 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. O evento é organizado pela Informa Markets, principal promotora de feiras de negócios
no Brasil e no mundo. Mais informações: AGRISHOW 2020 – 27ª Feira Internacional de
Tecnologia Agrícola em Ação Data: 27 de abril a 1 de maio de 2020 Local: Rodovia Antônio
Duarte Nogueira, Km 321 - Ribeirão Preto (SP) Horário: das 8h às 18h www.agrishow.com.br
Sobre a Informa Markets A Informa Markets cria plataformas para indústrias e mercados
especializados para fazer negócios, inovar e crescer. Nosso portfólio global é composto por mais de
550 eventos e marcas internacionais, sendo mais de 30 no Brasil, em mercados como Saúde e
Nutrição, Infraestrutura, Construção, Alimentos e Bebidas, Agronegócio, Tecnologia e Telecom,
Metal Mecânico, entre outros. Oferecemos aos clientes e parceiros em todo o mundo oportunidades
de networking, viver experiências e fazer negócios por meio de feiras e eventos presenciais,
conteúdo digital especializado e soluções de inteligência de mercado, construindo uma jornada de
relacionamento e negócios entre empresas e mercados 365 dias por ano. Para mais informações,
visite www.informamarkets.com. Â Imagens relacionadas
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