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Conferência Florestal no Rio e em Londres com desconto - 25 e 26 de agosto

Conferência Internacional sobre Investimentos
Agroflorestais no Brasil e na América Latina
25 e 26 de Agosto de 2014 – Rio de Janeiro, Brasil

Olá *|NOME|*,
Quero te pedir para não estranhar meus e-mails semanais.
Na verdade, estou me empenhando ao máximo para mantê-lo (a) informado (a) sobre a mais
importante conferência internacional sobre investimentos florestais do ano.
Durante essa semana recebi muitos questionamentos e gostaria de aproveitar essa mensagem para
responder algumas dessas questões.
Quero lembrar que o evento, que nós da Painel Florestal estamos ajudando a divulgar, é uma
realização da consultoria neozelandesa DANA, com larga experiência em negócios florestais no
mundo inteiro.
Dennis Nielson, CEO da empresa, estará aqui para comandar os debates entre grandes especialistas e
os principais protagonistas do setor florestal brasileiro e latino americano.
São dois dias de apresentações com informações estratégicas e oportunidade de um networking
altamente qualificado, com profissionais que realmente decidem.
Estarão lá os principais gestores de fundos de investimentos florestais com negócios no Brasil e em
países como Uruguai, Chile, Equador, Colômbia, Argentina entre outros.
O Hotel, Sheraton Leblon, está com tarifas especiais para os dias de evento. Por isso, antecipe-se!
Comprando sua passagem aérea e reservando o hotel agora, você – com certeza – fará uma boa
economia.
Faça sua inscrição agora mesmo! http://danariotimberland2014.com/registration.html
Ainda dá tempo para fazer sua inscrição com valores promocionais e se você tiver qualquer
dificuldade basta entrar em contato com Mariela Ferrari através do email
mferrari@danariotimberland2014.com.
Invista um tempinho em conhecer cada um dos palestrantes e suas experiências profissionais
(http://danariotimberland2014.com/index.html). Você vai ver que alguns executivos representam
empresas com mais de 1 trilhão de dólares em investimentos florestais no mundo.
Grupos como esses estão buscando diversificar seus investimentos e querem entender melhor as
oportunidades que o Brasil oferece através de seus ‘recursos naturais’ e investimentos na agricultura
e outros setores.
Por fim, quero anunciar – em primeira mão – a presença do presidente da Câmara Setorial de
Florestas Plantadas do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Luiz Calvo Ramires Jr,
como um dos debatedores do evento apresentando as ações de governo.
Aproveito, mais uma vez, para enviar os dados de contato da Mariela. Espero te encontrar no Rio.
https://www.rdstation.com.br/emails/preview?email_id=32704
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Grande abraço,
Robson Trevisan
Mariela Ferrari
Email: mferrari@danariotimberland2014.com
Celular (Whatsapp) :+598 9445 7150
Skype: marielaferrari1
Se estiver com problemas para visualizar esse email, clique aqui.
Para descadastrar-se desta lista clique aqui.
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