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INFORMAÇÕES
AGRONÔMICAS

IPNI
NPCT

Dando continuidade ao trabalho do International
Plant Nutrition Institute (IPNI) no Brasil

INFORMAÇÕES AGRONÔMICAS

A NPCT herdou os materiais já publicados no Brasil e aceitou dar
continuidade à publicação do Jornal.
O Jornal Informações Agronômicas atua há mais de 40 anos, prestando
um inestimável serviço à agricultura nacional por meio da difusão de
conhecimento prático e aplicado.
A continuidade do Jornal depende do apoio do setor e por isso estamos
sempre buscando ajuda das empresas.
No ano de 2021 o IA contou com o apoio de treze empresas (Fertcross
Leverage; Fortgreen; Fertilizantes Heringer; Hinove Agrociência; ICL
Group; Jacto; Kimberlit Agrociências; Koch Agronomic Services; Mosaic
Fertilizantes; Laboratório Plante Certo; UPL OpenAg; Grupo Vittia e Yara
Brasil), e a equipe da NPCT agradece a todos os patrocinadores.
O Informações Agronômicas é um jornal de periodicidade trimestral que
oferece artigos selecionados, com conteúdo de qualidade, elaborados
pelos maiores especialistas do Brasil nas áreas de Fertilidade do Solo,
Fertilizantes, Adubação e Nutrição de Plantas.

INFORMAÇÕES AGRONÔMICAS
Há mais de 40 anos prestando um inestimável
serviço à agricultura nacional

SEÇÕES DO JORNAL
Artigos Técnicos
Divulgando a Pesquisa
Painel Agronômico
Calendário de Eventos na Área
Publicações Recentes
Ponto de Vista

HIGHLIGHTS
Publicação tradicional no setor
agronômico.
Artigos com objetivo de transferir
pesquisa para as condições de
campo.
Artigos dos maiores especialistas
do Brasil e do mundo na área de
fertilidade do solo, corretivos,
fertilizantes e nutrição de plantas.

DIVULGAÇÃO
Mailing: A NPCT possui uma lista
com mais de 8 mil e-mails. Estes
e-mails
atingem
agricultores,
extensionistas,
pesquisadores,
universidades e instituições do
agronegócio. O IPNI ao longo de
40 anos criou um mailing robusto,
enxuto e que hoje é mantido e
atualizado pela NPCT.
Site e Jornal: Divulgação da sua
logomarca no site e no jornal
Informações Agronômicas.
Redes Sociais: Divulgação dos
patrocinadores nos posts sobre o
Informações Agronômicas nas
redes
sociais
(Facebook,
Instagram, Linkedin, Twitter).

INFORMAÇÕES AGRONÔMICAS
Mantenha a sua equipe técnica e clientes
preferenciais atualizados através do patrocínio

Depoimentos

Dr. Heitor
Cantarella
PESQUISADOR SÊNIOR DO IAC

"O Jornal Informações Agronômicas vem
prestando
um
enorme
serviço
à
agricultura
nacional
através
da
publicação de informação relevante
produzida pela pesquisa para as
condições de campo. Sou leitor deste
periódico e o recomendo a todos aqueles
que querem ser bem informados sobre o
que existe de melhor na área de
Fertilidade do Solo e Nutrição de Plantas".

Dr. Nelson
Horowitz
CONSULTOR EM FERTILIZANTES
"Sou leitor assíduo do Jornal Informações
Agronômicas, o qual avalio como uma das
melhores publicações do setor no sentido de
transferir informações da pesquisa para
profissionais da área como técnicos e
agricultores. Trata-se de um veículo de
informação baseado em ciência e que todos
aqueles interessados em boas práticas para o
uso
eficiente
de
fertilizantes
devem
acompanhar. Além disto, devido à sua
excelente qualidade, auxilia de forma decisiva
na promoção da boa imagem do setor de
fertilizantes junto aos envolvidos no setor
agrícola".

Depoimentos

José Francisco
Cunha
CONSULTOR AGRONÔMICO

"Na qualidade de consultor agronômico
utilizo informações do Jornal com
frequência.
São
publicados
artigos
práticos e de interesse da comunidade
agrícola. Recomendo a leitura".

José Eduardo
Macedo Junior
ENGENHEIRO AGRÔNOMO
E AGRICULTOR EM LUCAS
DO RIO VERDE
"Sou leitor assíduo do Jornal Informações
Agronômicas, o qual, ao meu ver, se constitui
uma das melhores publicações para os
agricultores. Os artigos publicados são de
caráter prático e servem ao propósito de
melhorar a nutrição das culturas comerciais”.

Divulgação dos Patrocinadores
Mailing
Inclusão da logomarca dos patrocinadores em todos os mailings da NPCT
relacionados ao jornal.
A NPCT possui uma lista com mais de 8 mil e-mails de agricultores,
extensionistas,
pesquisadores,
universidades
e instituições
do
agronegócio.
O IPNI ao longo de 40 anos criou um mailing robusto, enxuto e que hoje
é mantido e atualizado pela NPCT.

Divulgação dos Patrocinadores
Plataforma do Jornal
Inclusão da logomarca dos patrocinadores na plataforma do jornal no
site da NPCT.
A plataforma do Informações Agronômicas abriga todas as edições
publicadas pela NPCT (www.npct.com.br/IA).

Divulgação dos Patrocinadores
Dentro do Jornal
Espaço exclusivo dedicado as marcas dos patrocinadores na contracapa
do Informações Agronômicas.

Divulgação dos Patrocinadores
Facebook
Divulgação das marcas dos patrocinadores nos posts relacionados ao
Informações Agronômicas no Facebook.
As estatísticas mais recentes mostram que o Facebook continua a reinar
forte como o rei da mídia social , com 2,80 bilhões de usuários ativos em
janeiro de 2021. Isso significa que quase dois em cada três dos 4,2 bilhões
de usuários ativos de mídia social são usuários ativos do Facebook.
Campanha Setembro 2021

Exemplo de um post divulgado no Facebook contendo as
logomarcas das empresas patrocinadoras.

Divulgação dos Patrocinadores
Instagram
Divulgação das marcas dos patrocinadores nos posts relacionados ao
Informações Agronômicas no Instagram.
Mais de um bilhão de contas do Instagram em todo o mundo são
ativadas todos os meses.
90% das contas seguem uma empresa no Instagram. Mais de 500
milhões de contas usam o Instagram Stories todos os dias.
Campanha Junho 2021

Exemplo de um post divulgado no Instagram contendo as
logomarcas das empresas patrocinadoras.

Divulgação dos Patrocinadores
Twitter
Divulgação das marcas dos patrocinadores nos posts relacionados ao
Informações Agronômicas no Twitter.
São quase 400 milhões de usuários no mundo todo. Porém, se
considerarmos apenas os usuários ativos, em julho de 2021 foram 17,2
milhões de tuiteiros brasileiros.
Campanha Setembro 2021

Exemplo de um post divulgado no Twitter contendo as logomarcas
das empresas patrocinadoras.

Divulgação dos Patrocinadores
LinkedIn
Divulgação das marcas dos patrocinadores nos posts relacionados ao
Informações Agronômicas no LinkedIn.
O LinkedIn tem mais de 575 milhões de usuários, com mais de 260
milhões de usuários ativos mensalmente. Dos usuários do LinkedIn que
se envolvem com a plataforma mensalmente, 40% acessam-na
diariamente.
Campanha Junho 2021

Exemplo de um post divulgado no LinkedIn contendo as logomarcas
das empresas patrocinadoras.

Categorias de Patrocínio do
Jornal Informações Agronômicas
Ano de 2022
CATEGORIAS DE PATROCÍNIO

BENEFÍCIOS

A

Investimento até 30/11/2021

R$ 9.250

Investimento após 30/11/2021

R$ 11.500

B
R$ 12.500
R$ 15.500

C

D

R$ 16.500

R$ 19.500

R$ 20.500

R$ 24.000

Lista de e-mails da NPCT

Divulgação da
Logomarca

Plataforma do jornal
Dentro do jornal
Posts no Facebook
Posts no Instagram
Posts no Twitter
Posts no LinkedIn
Acesso a todos os produtos exclusivos
virtuais da NPCT para até 5 pessoas (1, 2)
Acesso a todos os produtos exclusivos
virtuais da NPCT para até dez pessoas (1, 2)
Acesso a todos os produtos exclusivos
virtuais da NPCT para até quinze pessoas (1, 2)
Publicação de um artigo técnico no
Jornal no ano de 2022
Publicação de dois artigos técnico no
Jornal no ano de 2022

(1) Sistema DRIS, Cursos e Palestras na plataforma de vídeos da NPCT,
Balanço de Nutrientes.
(2) Válido apenas para os produtos virtuais de propriedade exclusiva da NPCT.
Não inclui produtos virtuais em parceria com outras empresas. Acesso válido
para o ano de 2022.

CONTATOS
DR. LUÍS PROCHNOW
DIRETOR GERAL DA NPCT
LProchnow@npct.com.br
(19) 9 8175-1177

EVANDRO LAVORENTI
DIRETOR DE TI DA NPCT
ELavorenti@npct.com.br
(19) 9 8151-3548

