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A Federação Internacional de Sementes - ISF e a Federação Francesa
de Sementes convidam para o Congresso Mundial de Sementes da ISF
2019, em Nice-França, a ser realizado de 3 a 5 de junho de 2019.

O ISF World Seed Congress é o principal evento da ISF que reúne os
principais profissionais e tomadores de decisão da indústria global de
sementes. Mais de 1.500 representantes da indústria de sementes
devem se reunir para discutir os problemas globais enfrentados pelo
setor e aproveitar as oportunidades de grandes negócios.

• CONGRESSO MUNDIAL DE SEMENTES 2019. Nice-França.

Início Fim Representante
Acompanhante

> 18 anos
Acompanhante

12-18 anos

8 de Janeiro de 
2019 – 11:00 GMT

6 de Fevereiro de 
2019 – 14:00 GMT

EUR 1450 EUR 550 EUR 400

6 de Fevereiro de
2019 – 14:01 GMT

14 de Março 2019 
– 14:00 GMT

EUR 1800 EUR 650 EUR 450

14 de Março de 
2019 – 14:01 GMT

9 de Maio de 2019 
– 13:00 GMT

EUR 2100 EUR 750 EUR 500

*Inscrição no local do evento: 
1 – 5 de Junho de 2019

EUR 2500 EUR 950 EUR 600

As inscrições online poderão ser realizadas, por associados da ABRASEM, de 8 janeiro a 9 de maio de 2019, por
meio da página web com link descrito a seguir:

https://secure.gipco-adns.com/site/6885/isf+world+seed+congress+2019+delegates

Ou poderão ser realizadas no local do evento, mediante apresentação de declaração da Associação Nacional
de Sementes do país de origem, no caso da ABRASEM, confirmando que a organização ou empresa do
representante é membro da ABRASEM.

O valor das taxas de inscrição variam de acordo com o período de sua realização, conforme descrito abaixo,
sendo permitida a inscrição de acompanhantes:

Confira a programação do evento, clicando AQUI e participe! 

http://www.worldseedcongress.com/2019/
https://secure.gipco-adns.com/site/6885/isf+world+seed+congress+2019+delegates
http://www.worldseedcongress.com/2019/program/#program

