Industri ternak dunia menyambut Beef Australia 2015
Inilah saat yang tepat bagi para produsen daging dari seluruh dunia untuk merencanakan kunjungan
mereka ke acara industri tiga tahunan yang terbesar di Australia, Beef Australia 2015.
Beef Australia 2015 merupakan perayaan untuk segala sisi industri daging Australia, dan menyediakan
peluang dagang dan ekspor yang baru dengan menghubungkan rantai pasokan lokal dengan para
pemimpin industri global.
Acara yang akan digelar tanggal 4 sampai 9 Mei tahun depan ini akan mengumpulkan para pemimpin
industri ternak dan para inovator dari seluruh dunia dalam satu minggu pameran, penjualan, seminar dan
peluang dagang internasional yang baru.
“Diadakan hanya sekali setiap tiga tahun di Rockhampton, Central Queensland, acara ini merupakan
pameran industri daging nasional Australia, dan pada tahun 2012 yang lalu berhasil menarik lebih dari
80.000 pengunjung dari 30 negara berbeda,” ujar ketua Beef Australia, Blair Angus.
“Ini merupakan peluang terbaik bagi para produsen dan pemimpin industri dari Eropa, Asia, Afrika,
Amerika Utara dan Amerika Selatan untuk terlibat langsung dengan semua aspek rantai pasokan di
Australia, dan saya harapkan mereka dapat mulai merencanakan kunjungan sejak sekarang untuk
memastikan mendapat tempat dalam pameran daging dan ternak terbesar di Australia ini.”
Berlokasi di pusat kawasan ternak Australia, Beef Australia 2015 akan membantu para pengunjung dari
luar negeri untuk mengembangkan kontak dalam industri Australia, dan menyaksikan langsung bukan saja
sistem produksi daging yang digunakan di pengolahan ternak setempat, namun juga menyaksikan
keindahan kawasan pedalaman Australia.
Beef Australia 2015 akan dibuka dengan konferensi industri dengan pembicara dari para pemimpin bisnis
di Australia, ahli teknis, produsen serta pembicara tamu dari seluruh dunia.
Informasi dan kontak yang didapatkan dari konferensi ini bisa ditindaklanjuti dalam pameran Beef
Australia 2015, di mana beberapa ternak terbaik di negeri ini akan dipamerkan.
Para pengunjung terdaftar dari luar negeri akan mendapat tiket gratis ke arena pameran, serta akses
gratis ke International Business Lounge.
Untuk membantu delegasi internasional dalam Beef Australia 2015, Pemerintah Queensland bekerja
sama dengan Australian Trade Commission akan mengadakan program temu bisnis secara bebas biaya,
disebut sebagai “Handshakes”, yang juga dilengkapi dengan fasilitas penerjemahan bahasa.
“Handshakes menyediakan peluang emas bagi para perusahaan agribisnis internasional untuk bertemu
langsung dengan perusahaan Australia dan para spesialis ternak untuk mengembangkan prospek bisnis,”
ujar Mr Angus.

“Pameran Beef Australia 2015 lebih dari sekedar arena pameran, ruang seminar dan acara sosial; karena
Beef Australia 2015 merupakan sebuah acara yang sangat istimewa dan harus diikuti oleh semua pihak
dalam industri ternak.”
Pesanlah tempat Anda sekarang juga dan jadilah bagian dalam Beef Australia 2015 di Rockhamption,
Central Queensland, tanggal 4-9 Mei 2015.



Bantuan dalam hal perjalanan dan akomodasi, serta pemesanan untuk tur sebelum dan
sesudah pameran, tersedia melalui Quadrant AgTours di www.quadrantaustralia.com.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai Beef Australia 2015 dan untuk mendaftarkan diri
sebagai delegasi internasional ke acara expo ini, kunjungilah www.beefaustralia.com.au atau
hubungi +61 (7) 4922 2989.
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