
 Principal atração da 
Expodireto Cotrijal 2023, a Arena 
Agrodigital foi planejada para se 
tornar um evento que reúne 
iniciativas de tecnologia e 
inovação voltadas ao 
agronegócio. 
 A ideia é aproximar empresas  A ideia é aproximar empresas 
de soluções e tecnologias para o 
campo do produtor, a partir da 
validação de projetos que 
tenham a ver com o seu negócio.

ARENA AGRODIGITAL
EM NÚMEROS!

@instituto.alianca.empresarial

06/03 - 10:00
PALCO PRINCIPAL DA ARENA AGRODIGITAL
CENÁRIOS E TENDÊNCIAS 
TECNOLÓGICAS DO AGRO NO 
BRASIL

06/03 - 12:00
MINIMINIAUDITÓRIO DA ARENA AGRODIGITAL
WORKSHOP TRANSFORMANDO 
PESQUISAS EM NEGÓCIOS 
INOVADORES

06/03 - 14:00
PALCO PRINCIPAL DA ARENA AGRODIGITAL
PPAINEL: HUBS DE INOVAÇÃO NO 
AGRONEGÓCIO: COLABORAÇÃO, 
CONEXÃO E OPORTUNIDADES

06/03 - 16:00
ESTANDE METALMECÂNICO DO SEBRAE
DEMODAY STARTUPRS AGRITECH

09/03 - 12:00
PPALCO PRINCIPAL DA ARENA AGRODIGITAL
GIVING BACK - EDIÇÃO AGRO - 
ALIANÇA + AGS + SEBRAEX

Acompanhe a programação em 
tempo real pelas redes sociais!

&INSPIRAÇÃOOPORTUNIDADE
SOLUÇÃO
INOVAÇÃO

NÃO PERCA 
NADA!
Agenda Aliança 
na Arena Agrodigital 
Expodireto 2023

Visite nosso 
espaço!

 Atmosfera inspiradora em um 
espaço high-tech na Expodireto 
Cotrijal, para aqueles que desejam 
mergulhar nas experiências digitais.
 Uma oportunidade singular de  Uma oportunidade singular de 
ampliação de conhecimento e de 
acesso à soluções de última 
geração no agronegócio.

 Nós, do Instituto Aliança 
Empresarial estaremos presentes 
no evento trocando ideias e 
experiências com os nossos 
parceiros e convidados. Serão cinco 
dias de interação e inovação.
 Para isso, teremos um espaço  Para isso, teremos um espaço 
que ficará à disposição de todos os 
membros da nossa comunidade 
para a realização de networking e 
acompanhamento do evento 
durante os cinco dias de 
programação. 
Venha participar conosco!Venha participar conosco!

 A Arena Agrodigital é 
oportunidade para startups e hubs 
com soluções estruturadas para o 
mercado.
 A apresentação de uma grade  A apresentação de uma grade 
de palestras sobre temas que 
envolvem inovação no agro resulta 
em momentos de intensa 
integração entre os participantes.

Acesse aqui a 
programação completa!

https://www.expodireto.cotrijal.com.br/arena/
https://www.instagram.com/instituto.alianca.empresarial/

