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RONDÔNIA RURAL SHOW 
SOBRE A FEIRA 

A Rondônia Rural Show é caracterizada como feira de
tecnologia e oportunidades dos negócios voltados ao
agronegócio do estado, realizada anualmente pelo
Governo de Rondônia no município de Ji-Paraná, no
centro do Estado, o que privilegia o acesso e a logística
para a realização do evento.

Em 2023, a feira terá como tema “Tecnologias
Sustentáveis”. A cada edição o evento se fortalece com o
volume de negócios e com as inovações apresentadas,
atraindo cada vez mais visitantes. A Rondônia Rural Show
já faz parte do calendário nacional de feiras do
agronegócio.

Clique para interagir com a localização
Local do evento

https://www.google.com/maps/place/Rond%C3%B4nia+Rural+Show+Internacional/@-10.9556549,-61.9082697,1063m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x2e1cf68aaefe6d73!8m2!3d-10.9555385!4d-61.9095254?hl=pt-BR
https://www.google.com/maps/place/Rond%C3%B4nia+Rural+Show+Internacional/@-10.9556549,-61.9082697,1063m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x2e1cf68aaefe6d73!8m2!3d-10.9555385!4d-61.9095254?hl=pt-BR


RONDÔNIA RURAL SHOW 
HISTÓRICO DA FEIRA

Em 2022 o evento teve
280 expositores privados,

120 expositores de
agroindústria e

artesanato, 20 instituições
e 100 expositores

governamentais. O
evento reuniu mais de 232

mil participantes.
 

Resultados em negócios
6ª Edição 2017: R$ 660 milhões.
7ª Edição 2018: R$ 533 milhões.
8ª Edição 2019: R$ 703,5 milhões.
9ª Edição 2022: R$ 2,8 bilhões.

Rondônia Rural Show 
Feita para crescer



A RRS internacional passou a receber grandes investidores e expositores de projeção nacional
e internacional de todos os segmentos do agronegócio. 

RONDÔNIA RURAL SHOW 
SETORES PREVISTOS 2023 



RONDÔNIA RURAL SHOW
SETORES PREVISTOS 2023 

Pecuária
Agricultura
Piscicultura
Setor bancário
Mineração
Automóveis
Genética e Melhoramento
Tecnologia e Inovação

Bancos e Cooperativas de Crédito
Órgãos Governamentais Nacionais e
Internacionais
Construção Civil e Soluções Renováveis
Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF)
Sustentabilidade
Máquinas e Implementos Agrícolas



 
O QUE
OFERECEMOS
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A INVEST Rondônia realizará agendamentos de reuniões para integração junto aos setores produtivos e
representações empresariais de interesse dos participantes internacionais, de acordo com suas
demandas.

Acreditamos que a participação de embaixadas e câmaras de comércio
internacionais torna o nosso evento mais rico e diverso. O Governo de
Rondônia está de portas abertas para o seu país. 

Agendamento de reuniões corporativas (matchmaking)

Confirmando participação no evento, você poderá apresentar seu país em algum dos painéis temáticos
do evento, de acordo com a disponibilidade do espaço empresarial.  

Apresentação da sua instituição



 
COMO
PARTICIPAR
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1 CONFIRMAR INTENÇÃO DE PARTICIPAÇÃO 

Preencha o formulário para registro das intenções de participação no evento.
Nele, você poderá informar sobre os setores que pretende encontrar para
negociar, se gostaria de agendar encontros com instituições governamentais
ou financeiras e se tem interesse ou disponibilidade para participar de
painéis temáticos sobre o país que representa (apresentar potencialidades e
negócios do país ou organização que representará na oportunidade).

PREENCHA O FORMULÁRIO 

https://wkf.ms/3GzJssR


2 AGENDAMENTO DAS REUNIÕES PELA INVEST RO

Após o preenchimento do formulário, a INVEST Rondônia iniciará os contatos
junto às empresas de interesse para articular rodadas de negócios no espaço
internacional do pavilhão.

A lista de reuniões confirmadas será enviada aos representantes com uma
semana de antecedência, bem como os dias e os horários de cada
agendamento. Ainda, haverá um servidor à disposição para cada entidade
durante os dias de participação no evento.



3 CONFIRMAÇÃO OFICIAL

A organização ou entidade convidada deverá informar a INVEST Rondônia
sobre as datas de chegada e partida dos representantes, além da
necessidade de informar sobre o tempo de permanência para participação
na feira, nomes e cargos dos representantes institucionais que participarão
do evento.

Enviar dados para o e-mail rii.investro@sedec.ro.gov.br 

IMPORTANTE: Não é necessária a realização de nenhum tipo de pagamento
para participação na feira e nas rodadas de negócios. No entanto, os custos e
despesas com a viagem serão de total responsabilidade da instituição e seus
associados. 



 

 


