
Acima R$ 500 Milhões

R$ 200 até  R$ 500 Milhões

R$ 15 até  R$ 200 Milhões

Informação Empresa/Indivíduo 

Nome Empresa / Indivíduo Contato financeiro

Linha 1 Endereço 

Linha 2 Endereço Data

Cidade Estado País CEP

Website Email Address

Tipo de Aplicação

 Membro Regular
Empresa que participa ativamente de atividades de negócios
agrícolas ou relacionadas à agricultura

 Membro Associado
Not-for-profit association, government agency or institution of higher
learning

 Membro Individual
Indivíduo que deseja apoiar a missão e as atividades da AgGateway,
mas não é empregado de uma empresa de outra forma elegível para
associação

AgGateway Corporation
1156 N. 15th St. NW, Suite 420
Washington, DC 20005  US

Telefone: +1 202.742.5967
E-mail:  Member.Services@AgGateway.org

Anuidade AgGateway  & Tabela Tarifas
Veja aqui:  https://s3.amazonaws.com/aggateway_private/2020_AgGateway_Membership_Dues.pdf

Asia

Australia/Nova Zealand

Europa

América Latina

Meio Lestet & Africa

América do Norte

Based on Annual Revenue

Representantes da Empresa Título Celular E-mail

Representantes Empresa (se diferente do Primário) Título Celular E-mail

Primary Contact

Secondary Contact

Regional Contact Information

Nível Associado

Informação do Contato da Empresa
O CONTATO PRIMÁRIO será usado para todas as comunicações comerciais oficiais com as empresas associadas. O Contato Principal também é o eleitor autorizado da 
empresa associada. Se o Contato Principal não puder votar, o CONTATO SECUNDÁRIO poderá lançar o voto da empresa se o Contato Principal notificar o Presidente do 
Conselho de Administração ou o Presidente por escrito, antes da votação. A notificação por e-mail é aceitável.

Formulário de Aplicação para Associação AgGateway 2020

Faturamento da Empresa Total in R$ equivalente 
(taxa câmbio de 15 set 2019 – veja 2020 Anuidades & Tabela Tarifas)

 Membro Distribuidor Ag
Compra, venda, armazena, transporta, produz, etc. com vendas
inferiores a US$ 5 milhões

 Membro Especialidade
Negócios que operam principalmente em especialidades
(grama, silvicultura, controle de pragas, etc.)

 Membro Parceiro
Negócios com menos de 20% da receita global derivada de
atividades de negócios agrícolas ou relacionadas à agricultura

R$ 5 milhões  até  R$15 Bilhões

Até R$ 5 milhões



Áreas de Interesse

Representantes da Empresa Título Celular  Email  

Especifique
Outros

Nutrição Animal                       

Distribuidor Ag

Nutrição Plantas

Proteção Plantas

Grãos & Alimentação

Ornamental
Horticultura

Agricultura Precisão

Produção

Sementes

Químicos Especias

Provedor Parceiro
(fornecedor software or service)

Page 2v. 2020/08/31  Portuguese A4 Format

Assinatura & Envio do Termo

E-mail

Nome Título        Data

Por favor, poderia nos informar quem lhe recomendou se associar à AgGateway:

Qual principal motive que está se juntando a AgGateway?

Esta aplicação foi preenchida por:

By submitting this application you are agreeing to abide by the AgGateway Bylaws, Antitrust Guidelines and all Policies and Procedures. 
These documents are available HERE on the website and from the AgGateway office.  

Depois de preenchido, salve o formulário e envie um e-mail para “member.services@aggateway.org”. Para todas as associações, exceto Individual, 
os Contatos Primários e Secundários listados no formulário receberão uma notificação por e-mail sobre a inscrição, uma vez aprovada.  

Se estiver se inscrevendo para uma Associação Individual, marque a caixa ao lado do (s) segmento (s) da indústria 
de seu interesse. Se se inscrever para outro tipo de associação, marque a caixa em que sua empresa conduz 
ativamente os negócios e participará, uma vez como membro da AgGateway.
Para empresas ou associações, insira também o (s) nome (s) da (s) pessoa (s) que representarão sua empresa 
nesses segmentos. A pessoa selecionada não precisa ser um contato principal ou secundário.
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Saúde Animal

Sensoria/o Remoto

Imagens Aéreas

Irrigação & Gestão
Água

Produção Animal

AgGateway Corporation
1156 N. 15th St. NW, Suite 420
Washington, DC 20005  US

Formulário de Aplicação para Associação AgGateway 2020 

Telefone: +1 202.742.5967
E-mail:  Member.Services@AgGateway.org
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