Agro.BR apresenta

Como funciona o programa de
Aterrissagem do Agro.BR
Quer levar o seu negócio para mais longe?
Então é melhor já ir embarcando. O Agro.BR tem o programa
ideal para quem quer aterrissar em um novo país.
Veja como funciona.

O que é?
O programa Aterrissagem seleciona e
acompanha as empresas rurais brasileiras na missão de exportar para um novo
destino estratégico. A meta é sempre a de
facilitar o caminho. E nós temos um
método perfeito para isso.

Fases

1

Seleção

Empresas se cadastram e são selecionadas de acordo com os critérios do edital*.
É importante fazer parte do Agro.BR, ter
experiência mínima com exportação um
representante que fale inglês.
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2

GELEIA

Preparação
Avaliação das empresas selecionadas,
com análise de forças, fraquezas, oportunidades e desafios no mercado de destino.

3

Aceleração
Apresentação de oportunidades comerciais, incluindo contato de potenciais
parceiros ou compradores no país de
destino.

4

Acompanhamento
Apoio direcionado a cada participante no
avanço das negociações.

5

Aterrissagem
Você chegou ao seu destino! O Agro.BR
pode oferecer para empresas que tiverem
destaque no programa uma estrutura no
novo país às empresas que tiverem o
melhor desempenho na etapa de acompanhamento, além de serviços de apoio
para a continuidade desses negócios*.

Palavra de quem participou

Sabemos que o sucesso passa pelas ações do
programa. O time é excepcional e nos sentimos
honrados em participar

Rodrigo Dora
CEO RDR Cafés

É importantíssimo contarmos com o apoio local
de brasileiros que procuram fazer a ponte entre
nossos produtos e aquele mercado. O programa é
fundamental para encararmos um desafio desses

Paulo Hegg
Gerente de Exportação
Laticínios Tirolez

Com a pandemia, o mercado está mais fechado e
é importantíssimo essa equipe local nos apoiando. A CNA oferece esse acompanhamento no dia
a dia até as coisas começarem a acontecer

Rafael do Prado Ribeiro
Global Head Tropicool

As pessoas que estão entrando no programa
como compradores são interessadas de verdade.
O contato da China nos facilitou bastante e está
sendo uma ótima oportunidade participar

Maria Inês Munari Balsan
Agente de Exportação Vinícola Garibaldi

