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

Latin America Timberlands Investment Conference
August 25 – 26, 2014 – Rio de Janeiro, Brazil

Olá *|NOME|*,
Tudo bem? Espero que tenha tido um ótimo fim de semana!
Mais uma vez, estou aqui, entrando em contato com você para falar sobre o Latin America
Timberlands Investment Conference: o evento que vai reunir, entre os dias 25 e 26 de agosto,
especialistas do mundo todo para debater o cenário de investimentos agroflorestais no Brasil e na
América Latina.
Estar presente no DANA RIO 2014 (como estamos chamando) é a garantia de estar entre os
melhores e os que decidem: um networking altamente qualificado.
Só por esse motivo, já valeria o investimento.
Aproveite para garantir sua vaga agora mesmo!
[http://www.danariotimberland2014.com/registration.html]
As informações estratégicas que serão apresentadas pelos palestrantes (de diversas partes do mundo)
vão ajudar na compreensão dos rumos da indústria brasileira.
O diretor florestal da ELDORADO BRASIL Germano Vieira, por exemplo, vai apresentar o
‘case’ do maior projeto florestal da atualidade no país no contexto de ampliação da fábrica (já em
andamento).
Marco Tuoto, diretor da TREE FLORESTAL, vai falar sobre as recentes transformações na cadeia
produtiva do Pinus. De acordo com Tuoto, a melhoria da tecnologia florestal proporcionou ao setor a
não obrigatoriedade de expansão de grandes áreas para o plantio, o que é difícil encontrar atualmente
na região sul do país.
Já Fernando Abucham, diretor da COPA INVESTIMENTOS, vai abordar o crescimento de
investimentos e atuação de fundos (inclusive, nacionais) em projetos florestais no Brasil.
Veja todos os detalhes (palestrantes, local, inscrições e patrocinadores) do evento através do
site oficial. Clique abaixo.
[http://danariotimberland2014.com/index.html]
O que você está esperando? Precisa de mais informações? Entre em contato com Mariela
Ferrari (os contatos estão abaixo). Ela está à disposição para lhe ajudar a confirmar sua
presença no mais importante evento sobre investimentos florestais de 2014!
Mariela Ferrari
Email: mferrari@danariotimberland2014.com
Celular (Whatsapp) :+598 9445 7150
Skype: marielaferrari1
Grande abraço,
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