A SUA EXPERIÊNCIA, A NOSSA DIFERENÇA
14/Set/2018

Na DEKALB, somos expertos em combinar, na nossa oferta, a genética de ultima geração com o melhor serviço
agronómico e as últimas novidades tecnológicas na agricultura digital para te ajudar a maximizar o rendimento do teu
campo.
Essa é a diferença DEKALB.
Sabemos que cada campo tem umas condições únicas, e que estão influenciadas por fatores imprevisíveis que variam
ano após ano. Por isso, queremos conhecer como a DEKALB ajuda-te a fazer a diferença na tua cultura de milho para
tirares o máximo rendimento. Queremos conhecer a tua experiência com cada uma das nossas senhas de identidade:
produto, serviço e tecnologia.
Com esse objetico, lançamos o concurso "A TUA EXPERIÊNCIA, A NOSSA DIFERENÇA", no qual terás a posibilidade
de ganhar até 6 sacos do híbrido de milho que quiseres, para partilhares....ou não.

1) Conta-nos na nossa página de Facebook DEKALB PORTUGAL porque a DEKALB faz a diferença em relação ao a)
produto, b) serviço, c) tecnologia.

2) Otenha "likes" para ganhar pontos e...
3) Ganha 3 sacos grátis do híbrido da tua escolha ou mesmo 6 sacos grátis se mencionares um outro agricultor e fores
o ganhador.
Saiba mais: http://bit.ly/ATuaExperênciaDEKALB
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