Setor de gado global volta suas atenções para a Beef Australia
2015
Este é o momento para os produtores de carne bovina de todo o mundo começarem a planejar sua
visita à espetacular exposição trienal da Austrália, a Beef Australia 2015.
A Beef Australia 2015 é uma celebração de todos os aspectos do setor da carne bovina australiana,
facilitando ao mesmo tempo novos negócios e oportunidades de exportação ao apresentar a cadeia de
abastecimento local aos líderes globais do setor.
Com realização prevista para 4 a 9 de maio do próximo ano, o evento reunirá líderes e inovadores do
setor de gado bovino de todas as partes do mundo, para uma semana de exposições, vendas,
seminários e novas oportunidades de comércio internacional,
“Realizado apenas uma vez a cada três anos em Rockhampton, na região central de Queensland, o
evento é a exposição nacional do setor de carne bovina da Austrália, tendo atraído em 2012 mais de
80.000 visitantes de mais de 30 países”, declarou Blair Angus, presidente da Beef Australia.
“É a melhor oportunidade oferecida a produtores e líderes do setor da Europa, Ásia, África, América do
Norte e América do Sul para conhecerem todos os aspectos da cadeia de abastecimento australiana e
gostaria de sugerir que começassem seu planejamento desde agora, para garantir sua participação
nesta grande exposição de gado e carne bovina australiana.”
Localizada no coração da região de gado bovino da Austrália, a Beef Australia 2015 irá auxiliar
visitantes do exterior a estabelecer contatos no setor australiano e a ver de perto não apenas os
sistemas de produção utilizados nas criações de gado locais, mas também toda a beleza do sertão
australiano.
A Beef Australia 2015 será aberta com uma conferência do setor, incluindo palestrantes líderes do setor
na Austrália, especialistas técnicos, produtores e convidados de todas as partes do mundo.
As informações e contatos obtidos nesta conferência poderão ser acompanhados na exposição Beef
Australia 2015, onde alguns dos melhores exemplares de gado bovino do país serão exibidos.
Visitantes inscritos do exterior terão ingresso gratuito para as apresentações e também livre acesso ao
Salão de Negócios Internacionais.
Para melhor receber os delegados internacionais na Beef Australia 2015, o governo de Queensland, em
parceria com a Comissão de Comércio da Austrália, irá utilizar um programa gratuito de
correspondência de negócios denominado “Handshakes”, que inclui suporte para tradução de idiomas.

O programa “Handshakes oferece uma oportunidade ideal para empresas de agronegócio
internacionais se encontrarem frente a frente com empresas e especialistas em criação de animais
australianos para explorar perspectivas de negócios,” afirmou o Sr. Angus.
A exposição “Beef Australia 2015 não está limitada apenas à apresentação de animais, auditórios com
seminários e atividades sociais. A Beef Australia 2015 é um evento como nenhum outro e todos os
criadores de gado deveriam participar.”
Faça sua reserva agora e tome parte na Beef Australia 2015 em Rockhampton, Central Queensland, de
4 a 9 de maio.


Assistência para viagem e hospedagem, bem como reservas para excursões antes e
depois da exposição estão disponíveis através da Quadrant AgTours no endereço
www.quadrantaustralia.com.



Para mais informações sobre a Beef Australia 2015 e para se registrar como um delegado
internacional na exposição, visite www.beefaustralia.com.au ou telefone para +61 (7) 4922
2989.
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