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Organização de eventos



INFOBIBOS é uma empresa de organização de eventos técnicos
científicos que atua na área do agronegócio.

Missão
Facilitar o aprendizado e disseminar o conhecimento

Palavra-chave
FACILIDADE

s.f. meio de fazer sem dificuldade



Atividades:

- Divulgação de pesquisas bem sucedidas

- Organização de eventos técnicos  científicos

- Cursos on-line



Organização de 
eventos técnicos  

científicos

- Congressos
- Simpósios
- Seminários
- Workshop
- Reuniões
- Cursos



Alguns de nossos clientes

-Instituto IAC
-Instituto Biológico
-Instituto de Botânica
-EMBRAPA
-Prefeitura Municipal de Extrema – MG
-ESALQ
-APTA Regional
-CONPLANT
-Associação dos Amigos do Jardim Botânico
-Sociedade Brasileira de Biometeorologia
-Sociedade Brasileira de Fruticultura

Desde 2002 facilitando na organização de eventos



Alguns eventos realizados

International Workshop on Addressing the Livelihood Crisis of Farmers: 
Weather and Climate Services - www.cagm2010.net.br

Congresso Internacional de CAFÉ - ASIC

Simpósio Internacional de Tecnologia de Aplicação de Agrotóxicos - SINTAG

Workshop Internacional de Pós-colheita de Frutas e Citros

Jornada Paulista de Plantas Medicinais

Seminário Nacional de Milho Safrinha

Congresso Paulista de Fitopatologia

Simpósio Brasileiro de Óleos Essenciais



Mais alguns eventos realizados

VII Simpósio Interamericano de Biossólidos
www.infobibos.com/sibio

XVIII Conference of the International Organization of Citrus Virologists
www.iocv2010.net.br

International Symposium on Genetic Resources of Bamboos and Palms
SYMBAMPALM
www.infobibos.com/symbampalm

V Congresso Brasileiro de Biometeorologia
www.infobibos.com/vcbb

III Simpósio Brasileiro de Acarologia – SIBAC
www.sibac.net.br

Curso de Manejo de Nutrientes em Cultivo Protegido
www.infobibos.com/mncp

http://www.infobibos.com/sibio
http://www.iocv2010.net.br/
http://www.iocv2010.net.br/
http://www.infobibos.com/symbampalm
http://www.infobibos.com/symbampalm
http://www.infobibos.com/vcbb
http://www.sibac.net.br/
http://www.infobibos.com/mncp


Alguns eventos em andamento

I Workshop Controle do carrapato-do-boi
www.infobibos.com/carrapato

WORKSHOP Agroenergia: matérias primas 
www.infobibos.com/agroenergia

Encontro Científico de Produção Animal Sustentável
www.infobibos.com/ecpas

International Fruit Symposium: Advances in Fruit Production
www.sinfruit.net.br

Reunião Sul-Brasileira sobre Pragas de Solo
www.infobibos.com/pragassolos

Hemipteran-Plant Interactions Symposium
www.infobibos.com/hemipteran

VI SBOE – Simpósio Brasileiro de Óleos Essenciais
www.visboe.net.br

IV Simpósio de Restauração Ecológica
www.infobibos.com/rad

Mais eventos ou curso no site www.infobibos.com

http://www.infobibos.com/carrapato
http://www.infobibos.com/agroenergia
http://www.infobibos.com/ecpas
http://www.sinfruit.net.br/
http://www.infobibos.com/pragassolos
http://www.infobibos.com/hemipteran
http://www.visboe.net.br/
http://www.infobibos.com/rad
http://www.infobibos.com/


Alguns pontos em diferencial 

-Disponibilização de equipamentos  para a secretaria do evento
-Disponibilização de 2 profissionais  durante todo o evento
-Aplicativos  para recebimento de inscrições on-line e gerenciamento de 
atividades de inscritos
-Aplicativos de recebimento e gerenciamento de resumos 
-Abertura de domínio próprio para a homepage do evento, hospedagem e 
manutenção
-Certificados e Crachás impressos antes do evento
-Criação dos anais do evento em CD Matriz (com índice de autores e palavras-
chave)
-Divulgação no site Infobibos, revista e sites parceiros
-Criação de folder eletrônico para envio de email marketing
-Mala direta com mais de 115.000 (e-mail válid0) cadastrado
-Auxílio na captação de recursos
-Apoio em cada passo para o sucesso do seu evento
-Apoio em cotações de preços
-Artes gráficas



Parceiros

-CONPLANT
-FUNDAG - Fundação de Apoio a Pesquisa  Agrícola 
-AJBIAC – Associação dos Amigos do Jardim Botânico
-Revista Panorama Rural
-Revista Plasticultura
-ABCSEM



INFOBIBOS
Organização de 

eventos



Agende 
uma visita!

www.infobibos.com
Informações Tecnológicas para o 
Agronegócio

Elaine Abramides
Marketing

eabramides@terra.com.br
(19) 3243 0396 - (19) 3014-0148
(19) 9112-1952 - (19) 7811-7442
Nextel ID: 99*10452

http://www.infobibos.com/
mailto:eabramides@terra.com.br

