
Cultivando negócios sustentáveis

CADERNO DE NEGÓCIOS



Uma década cultivando negócios sustentáveis

UMA DÉCADA CULTIVANDO NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS
A Revista Hidroponia celebra uma década de história. São dez anos de uma trajetória cultivada com base 
na qualidade, relacionamento e credibilidade que inauguram um novo ciclo. Ampliamos nosso leque de 

possibilidades e, agora, somos a Plataforma Hidroponia!



DE REVISTA À PLATAFORMA

A REVISTA HIDROPONIA CELEBRA,

 Assim como a semente com manejo adequado germina e brota, a Revista 
Hidroponia foi regada por dez anos de relacionamentos saudáveis, credibilidade 
e jornalismo sério. O resultado foi um crescimento sustentável que transformou 
a Revista Hidroponia em um dos pilares de um amplo negócio - a PLATAFORMA 
HIDROPONIA.

 Este novo posicionamento amplia nosso leque de possibilidades e contempla, 
além da revista impressa e digital, um novo portal com mais conteúdos e 
dinamismo. Lá, você encontra projetos especiais, cooperações tecnológicas e 
todas as demais iniciativas que foram ancoradas, até aqui, na Revista Hidroponia, 
como o Prêmio Brasil Hidroponia e o Anuário Brasil Hidroponia.

EM 2020, UMA DÉCADA DE HISTÓRIA

Cultivando negócios sustentáveis
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BASE DE NEGÓCIOS
 Este é um ambiente de múltiplos negócios exclusivamente 
voltados para o cultivo sem solo, organização que agrupa, dá 
unidade e forma para os negócios da Hidroponia.

 O objetivo é integrar em uma só identidade os programas 
existentes e possibilitar o lançamento de novas ações, ampliando 
os negócios sem contudo, distanciar-se dos conceitos editoriais 
que deram origem e sustentam o alinhamento da proposta.

 Uma nova caminhada se estabelece, um novo horizonte de 
perspectivas foi projetado.



DESTINO:

ALMERÍA

A cidade de Almería é uma referência mundial em cultivo protegido. Localizada 
na Espanha, país que tem a segunda maior proporção de terras dedicadas a fins 
agrícolas da União Europeia, perdendo apenas para a França. O destino pode ser 
desbravado por você numa missão técnica liderada pela Revista Hidroponia.

Um dos maiores exportadores da Europa de cítricos, tomates, entre outros 
cultivares hortícolas, a Espanha também possui tradição na produção de cereais, 
azeites e vinhos. A região de Almería, localizada ao sul do país, é uma referência no 
segmento hidropônico e possui mais de 50 mil hectares muito bem aproveitados, 
plantados com frutas e hortaliças, dando origem a cerca de 1.828 toneladas por 
ano, com destaque para tomates e pimentões, que representam 67% da produção.

 A base de dados do cultivo sem solo construído é o resultado 
da determinação de reunir, num verdadeiro garimpo, todo e 
qualquer dado que possa ser apurado por mecanismos de registro 
espontâneo. Soma-se ainda, neste levantamento, as informações 
obtidas com o auxílio dos recursos tecnológicos disponíveis. 

Um trabalho incansável, diuturno que colocamos à disposição de 
nossos leitores, rede de cooperação e parceiros.
 A pauta do cultivo sem solo, apesar do apelo tecnológico que 
apresenta, ainda registra por sua segmentação, muitas barreiras para 
amplitude de alcance. Estamos empenhados em superar limites.

ALCANCE

MÍDIAS SOCIAIS

Conexões apuradas
402.834 SITE

Visualizações
de página

40.000

MAILING

ALCANCE TOTAL

50.000

492.834 

Endereços Válidos



18-24 9,20%

25-34 35,39%

35-44 28,71%

45-54 17,15%

55-64 13,60%

65+ 13,10%

Produtor

IDENTIFICAÇÃO DO PÚBLICO COM A HIDROPONIA FAIXA ETÁRIA

40,84%
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OS ASSINANTES DA REVISTA HIDROPONIA



ALCANCE INTERNACIONAL
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ARGENTINA1.

PORTUGAL 2.

URUGUAI/CHILE/PARAGUAI/ANGOLA/COLOMBIA3.

PERU/BOLÍVIA/ESPANHA/MÉXICO4.
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INFORMAÇÕES DE PÚBLICO

• Produtores;

• Fornecedores;

• Pesquisadores;

• Entidades de classe interligadas a área;

• Acadêmicos;

• Profissionais liberais com formação em Agronomia, Biologia, Engenharia

de Alimentos, Administração Rural,Gestão Ambiental, Nutrição e outros afins;

• Técnicos agrícolas e agropecuários;

• Produtores rurais em geral;

• Agropecuários;

• Instituições de ensino;

• Consumidores adeptos à sustentabilidade alimentar;

• Autoridades públicas e parlamentares com plataformas ligadas ao campo.

PÚBLICO-ALVO



LINHA EDITORIAL

 A equipe da Plataforma Hidroponia está empenhada em produzir 
uma obra de caráter técnico-científico, dando espaço para a pesquisa 
e o desenvolvimento do setor. Com uma abordagem simples, porém 
com profundidade, os conteúdos são elaborados com a preocupação 
de preservar a integridade das pautas em seu enfoque técnico, mas 
possibilitando a fácil compreensão.

 Como profissionais de comunicação a serviço da Hidroponia, temos 
uma especial atenção com os conteúdos publicados. Buscamos, nos 
pesquisadores e consultores de larga experiência dentro do sistema de 
cultivo sem solo, o apoio para a validação das matérias.

 Nestes títulos, distribuímos as 
pautas selecionadas para cada edição.
 Abordamos desde pesquisa e 
avanços até conceitos básicos para 
quem deseja ingressar no setor.

GESTÃO

ESTRUTURA

TECNOLOGIA 

INSUMOS

COMPROMISSO EDITORIAL PILARES EDITORIAIS



 A Plataforma Hidroponia nasceu com o objetivo de integrar a 
cadeia produtiva do setor e promover o intercâmbio de informações 
entre o público hidropônico.
 Assumimos o compromisso de ser o “auto-falante” da Hidroponia, 
e assim, compartilhar informações com fundamento técnico científico, 
que é o nosso propósito.
 Como veículo de comunicação comprometido com todos os 
públicos que transitam no setor, a Plataforma Hidroponia estimula 
a estruturação de negócios sustentados em planejamento, visões 
estratégicas e competências de empreendedorismo. Hoje, a revista é 
mais um modelo de negócios da Plataforma Hidroponia.

COMPARTILHAR INFORMAÇÃO
É UM CAMINHO SEM VOLTA!



PAUTAS EDITORIAIS DO NEGÓCIO

• Consultas Técnicas: perguntas enviadas por assinantes e respondidas pelos 
Consultores Hidropônicos;
• Entrevistas: onde especialistas contam suas trajetórias, práticas e indicações;
• Hidroponia Pelo Mundo retrata o cenário hidropônico internacional;
• Aquaponia, pauta permanente abordando a técnica e experimentos;
• Produtores Destaque mostram seus empreendimentos e contam
suas vivências;
• Personagens compartilham histórias de seus projetos na Hidroponia;
• Consultores Hidropônicos engajados no “time” da
Plataforma Hidroponia são apresentados;

Pautas Técnicas:

• Teorias;
• Gestão;
• Tecnologia;
• Insumos;
• Legislação;
• Estrutura;

E mais:

• Artigos Científicos;
• Entrevistas com especialistas;
• Manejo;
• Eventos;
• Mercado;
• Produtos e Serviços;
• Opinião;

 Atuam como Consultores Hidropônicos para atendimento das 
Consultas Técnicas e ainda participam da proposição de pautas e 
conteúdos para a montagem das pautas editoriais. São profissionais que 
voluntariamente oferecem suas contribuições e norteiam a Plataforma 
Hidroponia para abordagens mais seguras. Trata-se de um grupo aberto 
e que contribui conforme suas disponibilidades, podendo ser integrado 
por novos colaboradores conforme interesse. Como profissionais de 
comunicação a serviço da Hidroponia, essa contribuição e cooperação 
é fundamental para validar tudo o que levamos de informação para o 
público leitor.

“A dúvida individual esclarece o coletivo.” Este conceito norteia a iniciativa 
dos Consultores Hidropônicos Avançados da Plataforma Hidroponia. 
Consiste em um grupo de cooperação composto por profissionais com 
formação acadêmica superior ou técnica e reconhecida experiência de 
atuação no cultivo sem solo. Os Consultores Hidropônicos Avançados 
contribuem respondendo às Consultas Técnicas formuladas pelos 
assinantes da Revista Hidroponia. Como contrapartida, a Plataforma 
Hidroponia promove a visibilidade destes profissionais para atuar, caso 
seja do interesse do produtor, como consultores presenciais. Uma forma 
de encurtar caminhos e qualificar o setor. Uma relação direta entre 
profissional e produtor.

CONSULTORES EDITORIAIS

CONSULTORES HIDROPÔNICOS



BENEFÍCIOS AOS ASSINANTES
Rede de cooperação;

Disponibilidade de apresentação de seus projetos.

Consulta Técnica:
O produtor junto à sua produção é um solitário.

Carece de canais eficientes e prontos a responder às demandas que a todo momento surgem
no manejo de sua produção. E suprir esta necessidade de informação e esclarecimento de

forma dinâmica tem sido um de nossos desafios. O serviço de consulta técnica é gratuito para
os assinantes da Revista Hidroponia. Trata-se de uma prestação de serviços que amplia nossa

cooperação e nos aproxima do público-alvo, evidenciando nossos princípios e valores de
comprometimento com o setor. A equipe de Consultores Hidropônicos Avançados da Plataforma

Hidroponia tem papel preponderante neste processo. São eles que esclarecem dúvidas e
indicam soluções. À Revista Hidroponia, cabe abrir canais e estimular o compartilhamento do

conhecimento, promovendo o fortalecimento do sistema de cultivo sem solo.



 A Plataforma Hidroponia tem como missão integrar a cadeia de 
negócios de cultivo sem solo através de seus canais de comunicação, 
projetos especiais e ações.
  O intercâmbio entre todas as pontas do setor, tendo o produtor 
como referência, ficou ainda mais assertivo com a ampliação da 
Revista Hidroponia para a Plataforma Hidroponia.
  As composições comerciais propostas para assinaturas e anúncios 
publicitários nas mídias impressas e digitais, nos catálogos e projetos 
especiais foram redesenhadas para tornar o seu investimento ainda 
mais rentável.

• REVISTA FÍSICA E DIGITAL EM PORTUGUÊS
• REVISTA DIGITAL EM ESPANHOL
• PORTAL PLATAFORMA HIDROPONIA
• ANUÁRIO BRASIL HIDROPONIA
• PRÊMIO BRASIL HIDROPONIA
• MISSÕES TÉCNICAS
• PROJETOS ESPECIAIS
• COBERTURAS DE EVENTOS
• MÍDIAS DIGITAIS
• MIX MÍDIA ( HIDROPONIA TV / HIDROCAST/ IMAGENS E VÍDEOS)
• HIDROPONIA EM NÚMEROS

UMA VITRINE PARA O SEU NEGÓCIO

PLATAFORMA HIDROPONIA
OPORTUNIDADES COMERCIAIS



REVISTA HIDROPONIA

 Há 10 anos a Revista Hidroponia circula como uma das quatro publicações 
no mundo que trata exclusivamente da produção hidropônica. Surgiu para 
preencher uma lacuna como produto de informações técnicas e notícias 
relacionadas ao produtor e toda a cadeia desse setor no Brasil. Com assinantes 
em todos os estados do país e no Distrito Federal, além da presença em 13 países, 
a revista está consolidada e tornou-se referência como veículo informativo e 
documental.

 O objetivo da Revista Hidroponia é multiplicar o conhecimento e promover 
a integração do setor, seja do produtor-produtor, produtor-mercado, produtor-
pesquisa. O conteúdo é pautado pelas novidades no ramo, como tecnologias 
e técnicas, manejo e pesquisa, assim como opinião de especialistas, mercado 
econômico e curiosidades dessa cultura que qualificam a publicação.
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ENTREVISTA
Engenheiro agrônomo Luiz

Geraldo, da Ensistec Academia

INSUMO
A importância do substrato

AQUAPONIA
Vitrine tecnológica de Aquaponia 

é instalada em escola
inclusiva de Sergipe 

MERCADO
Minimamente processado agrega

valor ao produto hidropônico

R

REVISTA IMPRESSA E DIGITAL - PORTUGUÊS

 Conteúdo exclusivo para assinantes, a Revista Hidroponia é o projeto-mãe que 
deu origem à Plataforma Hidroponia. Há dez anos circulando no mercado com 
versão impressa e digital em Português e digital em Espanhol, a publicação é a 
única no Brasil voltada exclusivamente para o cultivo sem solo. Sua edição impressa 
foi preservada ao longo dos anos por tratar de conteúdos sazonais e atemporais 
com cunho científico-tecnológico, tornando cada novo exemplar uma edição com 
conteúdos únicos e um verdadeiro guia de consultas prático e aprofundado sobre 
a Hidroponia, conquistando o status de item colecionável para o leitor.

Ju
nh

o/
20

19
Ed

iç
ão

 2
2

ENTREVISTA
Engenheiro agrônomo Luiz

Geraldo, da Ensistec Academia

INSUMO
A importância do substrato

AQUAPONIA
Vitrine tecnológica de Aquaponia 

é instalada em escola
inclusiva de Sergipe 

MERCADO
Minimamente processado agrega

valor ao produto hidropônico

R

 O crescente interesse e participação dos profissionais de Hidroponia estabelecidos 
nos países da América do Sul e Central, além da Espanha, foi determinante para 
o impulsionamento da versão no idioma espanhol da Revista Hidroponia. O 
Portal Plataforma Hidroponia também segue na mesma proposta de atender às 
expectativas do público hispânico.
 Trata-se de promover uma ampla integração e responder à uma demanda 
que se apresentou de forma natural, muito por conta da liderança que o Brasil 
representa no desenvolvimento e as práticas de manejo  da Hidroponia.
 As novas edições já estão sendo editadas com o recurso de idioma e o acervo 
anterior está sendo traduzido, o que resultará na produção completa do acervo da  
edições para o público dos países de idioma espanhol.

VERSÃO DIGITAL ESPANHOL

Circulação: Bimensal

Tiragem física e acessos digitais : 4.000 exemplares (português e espanhol).

Distribuição: Brasil e exterior.

Público atendido: Assinantes, distribuição para degustação, entidades e 
público formador de opinião.



INSERÇÕES EDIÇÃO IMPRESSA/ DIGITAL – Versão Português

20,5x13,5cm

Indeterminada
R$ 2.385,00

9,5x5cm

Indeterminada
R$ 400

41x27,5cm

Indeterminada
R$ 6.600,00

20,5x27,5cm

Indeterminada
R$ 3.600,00

20,5x6,5cm

Indeterminada
R$ 1.300,00

20,5x9cm

Indeterminada
R$ 1.700,00

1/2 Página Horizontal

Painel Hidropônico Página Dupla

Página Simples

1/4 Página Horizontal

1/3 Página Horizontal

- Extensões TIFF ou
PDF em 300dpi
- Escala de cor em CMYK

- Sangria de 5mm
- Marca de corte

ATENÇÃO: Anúncios com formatos fora do previsto em 
tabela estão sujeitos à solicitação de alteração por parte da 
Plataforma Hidroponia, ou suspensão sem consulta prévia caso 
não estejam alinhados à proposta editorial da publicação.

Dados para envio de anúncios
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Brasil

Outros

México

Portugal

Argentina

Peru

Colômbia

Bolívia

Chile

Costa Rica

Paraguai

Porto Rico

REVISTA HIDROPONIA VERSÃO ESPANHOL

 A Revista Hidroponia abre uma nova oportunidade comercial 
destinada ao público dos países da América do Sul e Central.
 Este plano editorial atende ao movimento de nossos registros e pesquisas 
conforme o gráfico ao lado, onde apuramos o especial  interesse por 
conteúdos hidropônicos de produtores do exterior. Muito disso se deve 
à liderança que o Brasil representa no desenvolvimento e nas práticas 
de manejo  da Hidroponia.

 A edição digital versão espanhol passa a ter patrocinadores e 
anunciantes exclusivos. Criamos uma ação de patrocínio das edições 
em espanhol e também estaremos possibilitando a inserção de anúncios 
avulsos no formato de 1 página, 1/2 página e 1/3 página. Para reforçar 
a estratégia de ampliação de mercado e permitir uma maior interação 
com o público do exterior, inserimos na pauta editorial a “Hidroponia 
pelo Mundo”. A cada edição, um país será destaque, abordando seu 
estágio no cultivo sem solo, perspectivas, evolução e demais itens 
que compõem o cenário do setor. O plano comercial possibilita que 
empresas com interesse nos mercados referidos possam participar e 
ampliar seus negócios.

 A forma de aproveitamento será com um anúncio de 
apresentação da versão em espanhol, assinado pelos patrocinadores. 
Este arquivo será exibido como tela de abertura da edição em 
espanhol (capa externa) Internamente, cada patrocinador terá 
também um anúncio de página inteira. Formato: 20,5 x 27,5cm.



CONSIDERAÇÕES:
Anúncios com determinação de colocação terão acréscimo de 20%.
A determinação está condicionada a disponibilidade de espaço.
Outros formatos de mídia: sob consulta.

BENEFÍCIOS EDITORIAIS

POLÍTICA DE VALORIZAÇÃO DAS MARCAS

Notícias:

• Espaço para publicação de releases no site;

• Matérias nas edições regulares, no espaço “MIX - Produto”, conforme disponibilidade.

O Plano Comercial foi traçado observando que a cada espelho de página teremos
somente um anunciante.

1 Página
1/2 Página
1/3 Página

R$ 720,00
R$ 500,00
R$ 340,00

1 Página
1/2 Página
1/3 Página

R$ 1.200,00
R$ 900,00
R$ 500,00

INSERÇÕES EDIÇÃO DIGITAL
(Português ou Espanhol)

INSERÇÕES EDIÇÃO DIGITAL
(Conjugado Português + Espanhol)

Para o planejamento de ações com 
maior frequência e volume podemos 
estabelecer condições especiais 
(mediante negociação direta).



PORTAL PLATAFORMA HIDROPONIA

 O Portal Plataforma Hidroponia é o ambiente onde são 
ancorados todos os negócios, informações, agenda e registros 
do que é pauta na Hidroponia nacional e mundial.
 Apresenta conteúdos inéditos através de notícias enviadas 
por correspondentes, matérias especiais, curiosidades e 
informações do setor hidropônico, além de entrevistas com 
especialistas da área e produtores.
 Além disso, a Plataforma Hidroponia é uma ponte entre 
todo o mercado hidropônico.

ANUNCIE E COLHA RESULTADOS!

www.plataformahidroponia.com



CATÁLOGOS PLATAFORMA HIDROPONIA

 Os Catálogos contribuem para encurtar distâncias, 
proporcionando que o produtor localize com rapidez fornecedores 
de estrutura, insumos, serviços e outros recursos para a melhoria 
dos processos de produção.
 Objetivo é unir forças e promover resultados. Tudo isso para 
ampliar os contatos e promover mais visibilidade para a cadeia 
integrada na Hidroponia.

• Encurtar a distância entre produtor e fornecedor;
• Integrar um grupo de empresas que são 
referência para o setor; 
• Exibir uma apresentação detalhada com 
informações de produtos, serviços, localização, 
contatos e  imagens ilustrativas(vídeos e fotos);
• Utilizar um canal dinâmico de comunicação para 
atendimento do público alvo;
• Dispor de espaço para divulgação de ações, 
eventos e promoção de serviços.

VANTAGENS DE ANUNCIAR
NA PLATAFORMA:



CATÁLOGO DE FORNECEDORES 
DISTRIBUIDORES E 

PRESTADORES DE SERVIÇO

 O Catálogo de Fornecedores promove a 
integração da cadeia relacionada à Hidroponia 
no que diz respeito ao fornecimento de 
produtos, serviços, assessorias e distribuição. 
Empresas qualificadas e comprometidas com 
o segmento hidropônico, reunidas em um 
guia amplo, visando atender a diversidade de 
necessidades exigidas pelo setor.

 Focado no produtor, o conceito deste 
catálogo é proporcionar condições para que o 
produtor compre bem para produzir melhor.
Dados exibidos:

• logotipo;
• contatos (telefone, endereço, e-mail, link do site);
• segmento(s) em que atua;
• descrição do negócio
• e muito mais!

CATÁLOGO DE CONSULTORES 

HIDROPÔNICOS

 Trata-se de um recurso para unir pontas, 
um amplo e qualificado “Classificados” onde 
produtores hidropônicos terão a possibilidade 
de localizar profissionais  de consultoria e, 
caso seja de seu interesse, contar com uma 
assessoria técnica reconhecida e que contribua 
para a produtividade dos cultivares.
 
 Cada consultor terá sua página exclusiva, 
contendo texto de apresentação, localização,
especialidade, dados de contato,  fotos e 
vídeos promocionais.
 Um completo recurso para gerar negócios 
e promover resultados!

CATÁLOGO DE PRODUTORES

Construído com a proposta de ser um amplo e 
qualificado “Classificados”, o catálogo promove 
a visibilidade dos produtores, facilitando a 
localização de suas unidades de negócio e a 
identificação dos cultivos produzidos, seja para 
clientes ou fornecedores. É um recurso para 
gerar negócios e promover resultados. 
Dados exibidos:
• logotipo;
• contatos (telefone, endereço, e-mail, link do site);
• relação dos produtos;
• cidades/regiões de distribuição;
• descrição do negócio (500 caracteres);
• e muito mais.

Valor anuidade:
R$ 960,00

Valor anuidade:
R$ 1.776,00

Valor anuidade:
R$ 840,00

Taxa de exibição e 
manutenção por
período: R$ 200,00

Taxa de exibição e 
manutenção por
período: R$ 300,00

Taxa de exibição e 
manutenção por
período: R$ 200,00

O quadro em destaque indica o 
posicionamento da marca nos 
diferentes modelos de catálogo.



O PORTAL
ATENÇÃO - PADRÃO FECHAMENTO:
Extensão: PNG ou JPG
Escala de cor: RGB
Resolução mínima: 72 dpi

HOME DO SITE

Banner localizado no 
topo da home (página de 
abertura) do site.

Formato: Imagem

Dimensões: 1920x1080 px 

Valor mensal:
R$ 600,00

Banner encontrado logo abaixo do 
blog, como primeiro scroll do site.

Formato: Imagem

Dimensões:  728x90 px

Quantidade de exibições rotativas: 4 

Valor mensal:
R$ 300,00

Localização: Lateral.

Formato: Imagem

Dimensões:  300x250px 

Valor mensal:
R$ 380,00

Banner Principal Banner Central Banner Lateral



O PORTAL
ATENÇÃO - PADRÃO FECHAMENTO:
Extensão: PNG ou JPG
Escala de cor: RGB
Resolução mínima: 72 dpi

ABA BLOG HIDROPONIA

Banner presente na página inicial do 
blog.

Formato: Imagem

Dimensões: 728x90 px

Quantidade de exibições rotativas: 4

Valor mensal:
R$ 300,00

Banner localizado logo abaixo do 
subtitulo do post do blog.

Formato: Imagem

Dimensões: 728x90 px

Quantidade de exibições rotativas: 4

Valor mensal:
R$ 240,00

Banner no topo dos eventos.

Formato: Imagem

Dimensões: 1024x368 px

Quantidade de exibições rotativas: 1

Valor por inserção:
R$ 200,00

Banner Principal Banner Post Blog Evento



O PORTAL
ATENÇÃO - PADRÃO FECHAMENTO:
Extensão: PNG ou JPG
Escala de cor: RGB
Resolução mínima: 72 dpi

Banner no topo dos catálogos.

Formato: Imagem

Dimensões: 1024x368 px 

Quantidade de exibições rotativas: 3

Valor por inserção:
R$ 300,00

Banner topo, localizado no inicio
do visualizador edições.

Formato: Imagem

Dimensões: 728x90 px 

Quantidade de exibições rotativas: 4

Valor por inserção:
R$ 300,00

Catálogo Visualizador de Edições



CANAIS DIGITAIS
ATENÇÃO - PADRÃO FECHAMENTO:
Extensão: PNG ou JPG
Escala de cor: RGB
Resolução mínima: 72 dpi

REDES SOCIAIS

Banner no topo da 
newsletter quinzenal.

Formato: Imagem

Dimensões: 728x90 px 

Valor por inserção:
R$ 200,00

Post em todas as redes sociais 
da plataformas de acordo com 
nossos princípios editoriais.

Formato: Imagem

Dimensões: 1080x1080 px 

Valor por inserção:
R$ 200,00
* Acrescer valor para 
impulsionamento.

Newsletter - Banner Topo Publipost



CONHEÇA AS OUTRAS OPORTUNIDADES QUE A PLATAFORMA HIDROPONIA
APRESENTA PARA SEU NEGÓCIO.

Cooperações
Tecnológicas



Cultivando negócios sustentáveis

contato@plataformahidroponia.com

+55 |51| 3279.7539

+55 |51| 999.400.014

Rua Visconde de Taunay, 565
Bairro Rio Branco, Novo Hamburgo 
- RS, Brasil | CEP: 93.310 - 200

www.plataformahidroponia.com 

@

https://www.instagram.com/plataformahidroponia/
https://www.instagram.com/plataformahidroponia/
https://twitter.com/rev_hidroponia
https://br.linkedin.com/in/revistahidroponia
http://agronomos.ning.com/profile/RevistaHidroponia
www.plataformahidroponia.com
https://www.youtube.com/channel/UCHBSiMGmmOjZ8SsD9xAPhNA

