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DANA 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|*,
A Copa acabou. A vida segue. E por isso, hoje, decidi listar 5 motivos para você confirmar AGORA
sua inscrição na mais importante conferência sobre investimentos agroflorestais do ano.
Antes de mais nada quero dizer que o pessoal da DANA confirmou uma nova apresentação no
programa do evento: VISÃO GERAL E ANÁLISE ATUAL DO SETOR DE FERRO GUSO A
CARVÃO VEGETAL NO BRASIL, com Antonio Claret, Diretor da Vetorial Energética e da
Ecocarb e Túlio Raad, Diretor Científico da Ecocarb.
Veja no site: http://www.danariotimberland2014.com/program.html
Vamos aos 5 motivos:
#1) É o mais importante sobre investimentos florestais do ano na América do Sul. E por isso, você
estará ao lado de especialistas e investidores para analisar oportunidades e os cenários consolidados
no Brasil e na América Latina para o setor.
#2) Palestras de alto nível abordando praticamente todos os aspectos relacionados às oportunidades
de investimentos florestais.
http://www.danariotimberland2014.com/program.html
#3) Visita de campo em operações florestais e industriais no Paraná no dia 27 de agosto. [VAGAS
LIMITADAS]
http://www.danariotimberland2014.com/field%20trip.html
#4) Valor promocional até o dia 25 de julho. Você já sabe, mas não custa lembrar, quem se antecipa e
se programa melhor tem mais chance de se dar bem. São 400 dólares de diferença. Vale a pena, não
é mesmo? Eu já fiz a minha!
Faça sua inscrição agora mesmo! http://danariotimberland2014.com/registration.html
#5) O jantar com Doug Charles. No dia 25 à noite, teremos um momento de confraternização entre os
participantes e Doug falará da sua experiência como investidor e analista abordando o tema ‘Bemvindo ao Brasil’.
Se precisar de ajuda, fique à vontade para contatar a Mariela Ferrari que, direto do Uruguai,
está à sua disposição.
Mariela Ferrari
Email: mferrari@danariotimberland2014.com
Celular (Whatsapp) :+598 9445 7150
Skype: marielaferrari1
Grande abraço,
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Robson Trevisan
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