Primeiro lote das Iinscrições para congressistas e visitantes da
exposiçãoparticipar do Congresso Andav 2022 estáão disponíveis e com
condições especiais somente até 30 de junhol para congressistas e
visitantes da exposição.
A Plenária do evento contará com uma programação intensa sobre o tema “Agroeconomia
Brasileira” e os principais assuntos relacionados à distribuição agropecuária. Já o Fórum
“Distribuição Veterinária” terá atividades de conteúdo direcionadas à saúde e nutrição animal
As inscrições para participar do Congresso Andav 2022, que abrangerá também uma exposição de
insumos agropecuários, equipamentos e serviços, estão abertas. O encontro nacional da Distribuição
de Insumos Agropecuários será realizado pela Associação Nacional dos Distribuidores de Insumos
Agrícolas e Veterinários (Andav) e organizado pela Zest Eventos, entre os dias 17 e 19 de agosto de
2022, no Transamerica Expo Center. Para realizar sua inscrição, basta acessar o site oficial.
Ao garantir a sua inscrição para a plenária dno Congresso Andav o participante congressista tem
acesso à programação da Plenária no palco principal e tambéme ao palco do Fórum “Distribuição
Veterinária”, mas para o público com foco na distribuição de insumos para pecuária, é possível
adquirir inscrição somente para o Fórum da Distribuição Veterinária. Para todos os congressistas, o
ingresso para a exposição é cortesia, porém para o público geral assim como para os visitantes que
realizarem sua inscriçãoa inscrição para visitar a exposição será gratuita somente até o final deste
mês de junho., quando se encerra esse lote.
A partir de 1º de julho a inscrição para visitação à exposição terá o custo de 50 reais e as inscrições
para a Plenária e para o Fórum sofrerão reajustes. Em agosto, novamente todas as inscrições sofrerão
aumento.Em julho, inicia-se a venda do segundo lote, com acréscimo nos valores das inscrições em
todas as categorias, incluindo, a visita a exposição. Em agosto, um novo lote estará disponível para
os congressistas e visitantes.
Também é possível adquirir ingressos para participar apenas da programação do Fórum “Distribuição
Veterinária.
Agroeconomia Brasileira em foco
O Congresso Andav 2022 será palco das principais tendências da distribuição de insumos
agropecuários, com os lançamentos de mais de 100 marcas nacionais e internacionais de referência
no setor e com a participação de renomados especialistas para tratar do tema central “Agroeconomia
Brasileira”. A expectativa é receber ao menos 5 mil pessoas, entre profissionais, entre palestrantes,
expositores, congressistas e visitantes.

Um dos destaques da programação será a apresentação dos resultados da Pesquisa Nacional da
Distribuição 2022, realizada pela Andav, que organiza dados e estatísticas da distribuição de insumos
agropecuários e documenta os desafios e melhorias apontadas pelos associados em todo o país.
Em sua primeira edição presencial, o Fórum “Distribuição Veterinária”, como parte do Congresso
Andav 2022, reunirá os principais temas de saúde e nutrição animal e trará empresas com foco em
produtos, equipamentos e serviços para o setor.

SOBRE OS ORGANIZADORES
Andav
A Andav – Associação Nacional dos Distribuidores de Insumo Agrícolas e Veterinários há 31 anos representa o
Distribuidor de Insumos Agropecuários e atualmente reúne mais de 2.200 empresas de todas as regiões do
Brasil, responsáveis por levar as boas práticas ao campo e acima de tudo zelar pelo bom funcionamento da
cadeia produtiva, ao estender conhecimento, produtos, serviços e tecnologia.
Zest Eventos
A Zest Eventos nasce da união de mais de 12 anos de excelência e sucesso em construir eventos e trabalhar em
equipe. Uma empresa dedicada a entregar experiências: além de criar e promover eventos físicos, digitais e
híbridos, é especialista em desenvolver consultorias especializadas em marketing, vendas e projetos especiais
para o setor B2B.

SERVIÇO
Congresso Andav 2022
Data: 17 a 19 de agosto de 2022
Horário de Exposição: Dia 17 das 9h às 20h | Dia 18 das 8h30 às 20h | Dia 19 das 8h30 às 15h
Fórum: Dia 17 das 9h30 às 19h | dia 18 das 9h às 18h | dia 19 das 9h00 às 12h30
Local: Transamerica Expo Center
Endereço: Av. Dr. Mário Villas Boas Rodrigues, 387 – Santo Amaro – São Paulo-SP
Mais informações: https://eventosandav.com.br/
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