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TEA BRASIL

Agricultura de precisão, aumento da produtividade, monitoramento remoto,
compartilhamento de equipamentos e de informações, todos esses temas
estão conectados com o aumento da produtividade e consequentemente das
receitas.
A utilização da tecnologia na agricultura é uma realidade e não mais o
diferencial, novas plataformas estão surgindo e naturalmente novos métodos
de trabalhos deverão ser implantados. Para agilizar toda essa transformação
do campo, o Governo precisa regulamentar alguns pontos, como a utilização
de veículos autônomos, tanto aéreos como terrestre, assim como autorizar
e incentivar a criação de pontos de transmissões de dados via Small Cells.
Outro ponto que precisa ser abordado, é a troca de informações colhidos no
campo com os demais agricultores, criando uma cultura de compartilhamento
de dados para explorar o máximo cada cultivo, tornando cada propriedade
agrícola autônoma e mais rentável.
Pensando nesse ponto da tecnologia agrícola, a Key Business, empresa
especializada em encontros de negócios, realizará um fórum único, com o
intuito de gerar conhecimento e também negócios entre toda cadeia envolvida.
O TEA – Technology of Agriculture Summit será realizado em São Paulo, e
contará com a presença do governo, associações agrícolas, empresas de
tecnologia, fornecedores de equipamentos, proprietários e administradores
de terras, cooperativas, entre outros.

30
PALESTRANTES
SPEAKERS

20
EXPOSITORES
EXHIBITORS

AGENDA
Abertura oficial pelo presindende mesa
Panorama da tecnologia na agricultura brasileira
Sessão para coffee break e Netsorking
Os sistemas tecnológicos na gestão da produção agrícola
• Internet das coisas no campo e o aumento da
produtividade
• Aproveitamentos dos sistemas não tripulados
terrestres e aéreos no campo
• Tecnologia na agricultura brasileira (Aplicativos de
leitura, Sensores, Tratores inteligentes)
Aumento da produtividade com a transformação de
dados em indicadores
• Smart Farm – a propriedade rural tomará as próprias
decisões baseada em dados
• Inteligência na aplicação de corretivos, fertilizantes e
defensivos
Almoço e reuniões de negócios

Principais dificuldades na implementação e leitura dos
dados
• A visão dos ruralistas no avanço tecnológico
• Marco regulatório dos smarts cells
• Transformação de dados em aumento da
produtividade
• Regulação e autorização para uso de tratores não
tripulados e drones
Sessão para coffee break e Netsorking
Incentivo local e financiamento para Desenvolvimento
e aquisição de sistemas tecnológicos para aplicação
agrícola
Cases:
• Utilização de Vants e o aumento de 20% da safra
• Internet das coisas e a produtividade do solo
Sessão de encerramento do encontro
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Exibição e exposição
Opções que englobam cota para negócios e
também de Branding. Todas essas sugestões estão
na cota Master e selecionadas dentro dos demais
modelos comerciais. Cada ítem tambem poderá
ser adquirido a parte.
OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS
• Lista de participantes para agendamento de
reuniões durante o evento
• Reuniões agendadas
• Espaço lounge para negócios
• 2 inscrições para o evento (convites para
prospects e colaboradores)
• Palestra na sessão plenária (tema construído em
conjunto ou case de um cliente)
• Coquetel seleto para participantes do fórum
• Sala VIP para reuniões
• Palestra na sessão plenária
• Espaço lounge: Lounge para negócios com TV
para demonstração de produtos, serviços e vídeos
institucionais
MARKETING E BRANDING
• Logomarca da empresa no informe publicitário
• Campanha de marketing informando sobre o
patrocínio da empresa para o evento.
• Logomarca no site com hiperlink para o site do
Inscrição:

• Até 22/04 - R$1.192,00
• De 25/04 até 23/06/2017 - R$1.492,00

patrocinador
• Logomarca na área de credenciamento
• Logomarca no banner central de palco da
conferência como patrocinador Gold
• Distribuição de material institucional ou brindes
• Post Show Report
• Ação digital de agradecimento em nome da
empresa
• Campanha de divulgação com a Logomarca
• Vídeo Institucional:
• Divulgação mailing apoiadores: Logomarca e
texto sobre a empresa durante toda a campanha
publicitária de marketing do encontro para a base
de apoiadores (20 apoios = 30 mil contatos)
• Patrocínio do coffee-break:
• Brindes: Distribuição de brindes para os
participantes fornecidos pela empresa
• Crachás: Logo da empresa nos crachás de
identificação dos participantes
• Patrocínio almoço:
• Mala / pasta dos participantes: Mala ou bolsa
com o logo do evento e da empresa
• Capa de cadeira: Personalização das cadeiras na
sala da conferência
• Bistrô com duas banquetas com espaço para
Banner
• Espaço Lounge montado
• De 24/05 até 24/08/2017 - R$1.692,00
• Após 26/08/2017 - R$1.992,00

LOCAL
Centro de Convenções Milenium
Dr. Bacelar, 1043 - Vila Mariana - SP

CONTATO
55 11 2306-3662

negócios@kbes.com.br
www.kbes.com.br
Rua Manoel da Nóbrega, 456, cj. 81
04001-001 - Jardim Europa
São Paulo-SP

SOBRE A KEY BUSINESS
In a scenario where companies need to get the
right people for your business, our meetings are key
places to promote these meetings. Depth market
research is carried out to join interested in special
business worldwide.
With constant industry reports, virtual seminars
to upgrade the industry, strategic partnerships for
implementation and creation of business facilitated
by a vast network of relationships consisting of
entrepreneurs from around the world, KBES comes
as a great solution for companies in the airport
sector, retail, automotive, health and safety.

*Estão inclusos no valor de participação: Credencial e material de apoio para o fórum (entregue no dia do evento); Acesso as sessões plenárias e área de exposição no encontro; Oportunidade de networking com tomadores de decisões dos
setores presentes; Despesas com alimentação durante o encontro (almoço e coffe-breaks); Certificado de participação; Acesso online as apresentações disponibilizadas pelos participantes após a realização do evento.

