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Alltech ONE Ideas Conference tem novas datas  

O evento virtual será realizado de 22 a 24 de Junho de 2021 

 
O QUÊ:   O compromisso da Alltech de entregar inovação avançada e qualidade 

excecional ao setor agropecuário é extensível aos nossos eventos 
internacionais, em concreto a Alltech ONE Ideas Conference (ONE). Com 
a transição para um evento virtual em 2020, aplicámos o nosso espírito 
empreendedor na criação de uma experiência ainda mais robusta e 
interativa para os participantes da conferência ONE de 2021.   

    
Contudo, à medida que se aproxima a data prevista para início do evento, 
25 de Maio, constatamos que a tecnologia digital necessária para dar 
suporte ao nosso ambicioso objetivo ainda não está pronta. Por isso, 
decidimos esperar para abrir as portas virtuais da ONE até que possamos 
assegurar aos participantes que terão a experiência extraordinária que 
planeámos, incluindo uma rede de contactos e diversas experiências 
interativas.  
 
As novas datas da Alltech ONE Ideas Conference são: 22 a 24 de Junho  
de 2021. 
 
Os registos dos participantes já inscritos serão automaticamente 
transferidos para as novas datas. Caso os participantes não possam 
assistir nessas datas, poderão ainda assim aceder a todas as 
apresentações on demand nas datas que lhe forem mais convenientes, 
após o lançamento da ONE.  
 
Agradecemos aos nossos participantes e parceiros e à nossa equipa 
internacional por todo o apoio e flexibilidade. Aguardamos com elevada 
expectativa a participação virtual de todos na ONE para cumprir a nossa 
promessa de realizar um evento superior de qualidade inigualável. 

 
QUANDO:   22 a 24 de Junho de 2021 
   
 
ONDE:   Saiba mais sobre a Alltech ONE Ideas Conference aqui.  



 
 
 
 
 
Contato:  Os jornalistas são convidados a contatar press@alltech.com para mais 

informações, incluindo pormenores sobre como registar-se na ONE. 
 
Sobre a Alltech: 

Fundada em 1980 pelo Dr. Pearse Lyons, cientista e empresário irlandês, a Alltech é uma 
empresa que oferece tecnologias de vanguarda num setor tradicional, a agricultura e a 
pecuária. As nossas soluções melhoram a saúde e a nutrição das plantas e dos animais, 
proporcionando alimentos mais nutritivos para as pessoas, com menor impacto 
ambiental. 

Graças ao seu conhecimento e enorme experiência em fermentação de levaduras, 
fermentação em estado sólido e em nutrigenómica, a Alltech é um dos principais 
produtores de aditivos derivados de levaduras, minerais orgânicos, matérias-primas, pré-
misturas e rações. 

Com os nossos mais de 5.000 talentosos funcionários a nível mundial, trabalhamos para 
alcançar um planeta de abundância graças à nossa iniciativa “Working Together for a 
Planet of Plenty™”. Mediante a implementação de novas tecnologias, de melhorias 
práticas na gestão das explorações agropecuárias e confiando no engenho humano, 
acreditamos que um planeta de abundância está ao nosso alcance. 

A Alltech é uma empresa familiar, o que nos permite adaptar-nos rapidamente às 
necessidades emergentes dos clientes e manter o foco na inovação. A Alltech está 
sediada nos arredores de Lexington (Kentucky, EUA) e tem uma forte presença em todas 
as regiões do mundo.  

Para mais informação, visite www.alltech.com/news. Junte-se ao debate no 
Facebook, Twitter e LinkedIn. 

 


