PRESSRELEASE

3 de junho de 2022

novobanco na Feira Nacional da Agricultura
reforça a aposta com as Soluções Agricultura
De 4 a 12 de junho, o novobanco estará presente com as suas equipas comerciais
e um stand especialmente criado para a edição 2022 da Feira Nacional da
Agricultura, que decorre sob a temática 'Inovação e Tecnologia'.

A presença contínua do novobanco neste certame é o resultado da estratégia de
compromisso e apoio que o banco tem tido, desde sempre, junto do setor
agroalimentar.
Deste compromisso fazem parte as Soluções Agricultura do novobanco,
especialmente dirigida às empresas do setor, uma oferta transversal que, pela sua
flexibilidade, se ajusta à realidade de cada negócio e em que salientamos:
• O apoio ao investimento, nomeadamente por via do financiamento de médio e
longo prazo ou do leasing;
• O apoio à tesouraria, com destaque para o crédito de campanha, factoring e
confirming;
• E toda a gama de seguros para a empresa e seus colaboradores,
colaboradores esses que têm também aos seu dispor um conjunto de soluções
de recursos humanos associados à sua empresa.

O novobanco terá uma equipa de gerentes de empresas e gestores de negócios ao
dispor dos empresários presentes na Feira, para prestar todos os esclarecimentos
que se coloquem e prestar apoio, sempre que solicitada, seja no Stand do
novobanco, seja no restante espaço da feira.

A edição deste ano da Feira Nacional da Agricultura decorre sob o tema 'Inovação e
Tecnologia'”, realçando a importância da modernização do setor.
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Cada vez mais, a implementação de novas soluções e o recurso a tecnologias
sustentáveis e inovadoras são essenciais para potenciar e otimizar a produção
agrícola nacional. Projetos para os quais os empresários sabem que podem contar
sempre com o apoio e aconselhamento do novobanco para a sua implementação.
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