
O Congresso da Aviação Agrícola do Brasil onde você estiver!



Projeto organizado e promovido pelo SINDAG, envolvendo os Expositores 

do Congresso da Aviação Agrícola do Brasil e as empresas de Aviação 

Agrícola, que, em virtude da pandemia do Coronavírus, não poderão 

desfrutar do Congresso 2020 (que foi adiado para 2021).

Parte 1 – FEIRA - Lançamento Dia 28 de abril 

Parte 2 – PALESTRAS – Lançamento dia 27 de maio (Dia do Piloto Agrícola)

Estrutura geral e Programação das ações:



Na primeira etapa será criado, de forma virtual, um ambiente de negócios 

semelhante ao que a feira representa para Fornecedores e Clientes do 

Congresso, através de diversas formas e canais, promovendo contatos, 

levando novidades, oferecendo promoções, e outras facilidades.

Foi realizada uma pesquisa entre os Associados, para saber o que pretendem 

adquirir nos próximos 6 meses, sejam produtos ou serviços.

Os resultados desta pesquisa serão base para algumas ações, levando ao 

contato direto quem vende e quem precisa comprar.

PARTE 1 - FEIRA



Parte 1 – FEIRA

1. A EMPRESA EM ATIVIDADE – nas Redes Sociais do SINDAG

• Serão publicados nas quartas e quintas-feiras, às 14h

• A ordem será de acordo com o envio por WhatsApp (ordem de chegada do post pronto)

Regras gerais:

- Os posts deverão, necessariamente, expressar alguma atividade da empresa, exemplos:

- Orientação sobre atendimento remoto
- Divulgação de alguma ação social realizada no período da pandemia (doações, campanhas, etc.)
- Convite para participar em uma live promovida pela empresa

Como enviar:

- Enviar os posts prontos para publicação, em jpg ou png
- Todos devem ter a logo “Congresso Web” (selo do projeto)
- Para o whats (51) 99672.7273

Quem pode participar

- Empresas Expositoras com stand confirmado (ficha de reserva enviada) e sem atraso nos pagamentos.

Custo para o Expositor: 

- Sem custo: uma postagem por mês para cada 9m2 de stand reservado
- Havendo interesse em maior quantidade de postagens, entre em contato.



2. TERÇA de OPORTUNIDADES

 Nas terças-feiras, turno da manhã serão publicadas as oportunidades enviadas pelos Expositores 

(devem ser necessariamente descontos, condições especiais e outras promoções)

 A publicação será nas redes sociais e grupos de whats dos Associados

 Haverá no site do Congresso uma aba chamada OPORTUNIDADES onde todas as publicações ficarão 

disponíveis.

Quem pode participar

- Empresas Expositoras com stand confirmado (ficha de reserva enviada) e sem atraso nos pagamentos.

Custo para o Expositor: 

- Sem custo: uma postagem por mês para cada 9m2 de stand reservado
- Havendo interesse em maior quantidade de postagens, entre em contato.

Parte 1 – FEIRA



3. NEGÓCIOS ONLINE

• Reuniões de negócios entre empresas de Aviação Agrícola  e os Expositores do Congresso.

• Os encontros serão agendados conforme a demanda.

Como participar

- As empresas Expositoras serão convidadas - de acordo com o resultado de um formulário enviado aos 
Associados, onde perguntamos quais os itens que estão planejando (ou necessitando) utilizar nos 
próximos 6 meses. 

Quem pode participar

- Empresas Expositoras com stand confirmado (ficha de reserva enviada) e sem atraso nos pagamentos.

Custo para o Expositor: 

- Sem custo quando a empresa for convidada.
- Havendo interesse em agendar outros encontros, entre em contato.

Parte 1 – FEIRA



PARTE 2 - PALESTRAS

Na segunda parte serão oferecidas palestras, assim como no Congresso, para 

os diversos públicos que temos no setor.

Haverá espaço para PALESTRAS PATROCINADAS 

Lançamento dia 27 de maio (Dia do Piloto Agrícola)

Haverá grande divulgação das palestras e palestrantes


