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Destaques do Campo
Abril 2022

#Reposts

• Campanha Vegetables People Love 

• Benefícios da Melancia

Vídeo informativo

Vídeo Pedro e Elissandra Orita

Repostamos fotos de parceiros, clientes e colaboradores ao longo do 
mês. Continuem marcando o nosso per�l @BASF_Nunhems_Brasil em 
suas fotos no feed e nos stories!

Nunhems.BR NunhemsGlobal@BASF_Nunhems_Brasil 

Acompanhe nossos canais e nos marque em suas publicações! 

www.nunhems.com/br

TOP 3 REPOSTERS
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Dia de Campo

Saiba mais sobre as vantagens de 
plantar com Enpower no Sul do país 
com o RTV Rafael Fernandes e o 
Engenheiro Agrônomo Gustavo 
Klamer de Almeida. 

Enpower - Caxias do Sul - RS

A cebola NUN1205 é a mais 
precoce do mercado! 
Con�ra seus benefícios com o 
RTV Wenio Barbosa.

Cebola NUN1205
Vale do São Francisco – BA

Abril foi o mês da melancia! Visitamos a árvore 
genealógica desta fruta de dar água na boca e 
conhecemos Pedro e Elissandra, produtores de 
melancia que são pioneiros em novas formas de 
cultivo da fruta no Brasil. 

Post

Para continuar no tema do mês, fomos a 
fundo na melancia e em suas propriedades 
tão importantes para nossa saúde.

Mídias Sociais 

Datas Comemorativas

•   4/4 - Dia Internacional da Cenoura  

Vídeo

Do Campo à Mesa, a Cenoura é uma 
queridinha de agricultores, 
distribuidores e consumidores. 
Conheça seus benefícios! 
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•   7/4 - Dia Mundial da Saúde 

Post

Con�ra 3 passos para 
uma vida mais saudável 
do campo à mesa.

•   22/4 - Dia da Terra   

Post

Queremos seguir 
plantando juntos a semente 
de um futuro melhor.

• Reels

Vídeo

A gente cresce ouvindo que comer 
verduras, legumes e frutas faz bem. 
Mas você sabe explicar o motivo?

• Melancia 21

Vídeo

Con�ra os diferenciais que fazem a Melancia 21 
ter uma produtividade que vale ouro!

com XP Centro de Distribuição 

https://www.instagram.com/p/CclOKlNjGla/
https://www.instagram.com/p/CcAuL7bDCVd/
https://www.instagram.com/p/Cb7F7DJv1rJ/
https://www.instagram.com/p/CcC0XmOJSEn/
https://www.instagram.com/p/CcpcWUshp5W/
https://www.instagram.com/p/CcIjuTQNW-s/
https://www.instagram.com/p/CcXykZcjO71/
https://www.instagram.com/p/CcOTHa4BXpQ/
https://www.instagram.com/p/CcVRbWdMT-8/
https://www.instagram.com/p/Cc3GeXejzyy/
https://www.facebook.com/Nunhems.BR/
https://www.youtube.com/channel/UCCGV8E4wfXNCJE5egThPGsQ
https://www.instagram.com/p/Cc3GeXejzyy/
https://www.nunhems.com/br/pt.html



