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CAMPANHA SEMENTES
Depois de todas as etapas do Processo de 
Qualidade dos híbridos Nunhems, as sementes 
seguem para a comercialização, realizada pelo time 
de Marketing & Vendas. Saiba mais!

DULCIANA ENPOWER

Post

#Reposts

• Campanha Vegetables People Love 

• Benefícios do tomate

Post

Vídeo

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

11
@ALANFELIPE99

7
@GUSTAVOKLAMERDE

Dia de Campo

No dia 12 de fevereiro aconteceu o Dia 
de Campo de Tomate Saladoro 
promovido pelo nosso distribuidor Ag 
Agrícola e que contou com a presença 
da equipe BASF. 

Nossos Híbridos

Escolha Cebola Dulciana para 
maior lucratividade na sua 

lavoura!

Invista em enxertia.
Invista em Enpower. Enpower 

é Nunhems.

Saladoro – Guanambi - BA

Con�ra os benefícios da 
Cebola Atacama Nunhems com 
o RTV Wenio Barbosa!

Atacama - Vale do São Francisco – BA

Conheça mais sobre a Cenoura 
Sirkana e suas vantagens para o Sul do 
país no Dia de Campo Virtual com o RTV 
Rafael Fernandes em parceria com o 
distribuidor Serra Seed.Sirkana - Vacaria – RS

Em março exploramos o fascinante mundo do tomate. 
Colorido, delicioso e incrivelmente versátil, ele se 
encontra em pratos por todo o globo.

Vídeo

O que tem em um tomate? Muita saúde! 
Con�ra seus nutrientes e benefícios para o 
organismo.

Mídias Sociais 

Datas Comemorativas

•   8/3 - Dia Internacional da Mulher 

Post

Orgulho. Luta. Força. Garra. Determinação. 
A mulher no agro é sinônimo de tudo isso 
e muito mais.

6
@ENGAGRO.GUST

•   20/3 - Dia Mundial da Agricultura  

Vídeo

Todos dependemos da agricultura para 
existir. Por isso acreditamos que é o 
trabalho mais valioso da terra. 
E a cada dia ele se torna ainda mais 
essencial e complexo.

•   22/3 - Dia Mundial da Água   

Post

Sempre é bom lembrar que precisamos 
cuidar da nossa água, utilizando-a com 
cuidado e consciência.
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