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A Conferência Alltech ONE retorna no período de 22 até 24
de maio com modalidades presencial e virtual

Palestrantes incluem líderes em criatividade e negócios

[LEXINGTON, Ky.] – Alltech, líder global em saúde animal e nutrição, anunciou que a
Conferência Alltech ONE Conference (ONE) irá retornar no período dos dias 22 até 24
de maio de 2022, para a exploração colaborativa dos desafios e oportunidades na
indústria agroalimentar e além. O 38o evento anual acontecerá presencialmente em
Lexington, Kentuky nos Estados Unidos, e virtualmente em uma plataforma de
excelência, com transmissão ao vivo e apresentações sob demanda, disponíveis para
garantir a acessibilidade de todos ao evento.

Refletindo sobre os tópicos mais relevantes da indústria agroalimentar, os temas chave
dos debates apresentados no ONE incluirão ciência, sustentabilidade e storytelling.

“O setor agroalimentar fez grandes avanços em sustentabilidade e existem amplas
oportunidades para envolvimento em gestão ambiental” disse Dr. Mark Lyons,
presidente e CEO da Alltech. “Apesar do nosso progresso e otimismo, a agricultura
continua sendo alvo de falsas alegações e narrativas negativas. Talvez nunca tenha

existido um momento mais importante para o setor se unir enquanto comunidade
agroalimentar global para promover sustentabilidade ambiental, econômica e social em
nosso planeta, enquanto amplificamos nossa voz coletiva contra a desinformação que
afeta nossa indústria. Nós convidamos profissionais de todos as áreas da agricultura,
negócios e governo para se juntarem a nós para esses diálogos cruciais na Conferência
Alltech ONE Conference enquanto construímos um futuro melhor juntos”.

ONE será apresentada por palestrantes e trará temas universais que transcendem
indústrias, a fim de promover inspiração e motivação para os participantes.

Mick Ebeling, fundador e CEO do laboratório Not Impossible Labs e autor do livro “Not
Impossible: The Art and Joy of Doing What Couldn’t Be Done”, irá comandar o palco
principal da ONE presencialmente, e sua apresentação será igualmente transmitida
para a plataforma virtual do evento.
Ebeling foi recentemente nomeado pela Fortune Magazine como um dos 50 maiores
líderes mundiais (Top 50 World’s Greatest Leaders). Ele foi laureado pelo prêmio anual
Humanitário Muhammad Ali Humanitarian e foi listado como uma das pessoas criativas
mais influentes do mundo pelo The Creativity 50s. Ebeling lançou um movimento de
inovação inspiradora e pragmática como produtor e cineasta, enquanto semeia o poder
da tecnologia e do storytelling para mudar o mundo.

O apresentador virtual será Paul Polman, líder de negócios, administrador de
campanhas e coautor do livro Net Positive: How Courageous Companies Thrive by
Giving More Than They Take, que oferece uma estrutura de trabalho para líderes de
negócio para produzirem organizações que lucram para solucionar desafios mundiais.
Polman, ex CEO da Unilever, é um líder entusiasta que acredita que negócios devem
ser uma força do bem e foi descrito pelo Financial Times como “CEO de destaque da
última década”.

Polman foi membro do mais alto escalão da Secretaria Geral da Organização das
Nações Unidas, na qual ele desenvolveu os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
No momento ele atua como vice presidente do Pacto Global da ONU e como membro
do IMAGINE, empreendimento social dedicado à mudança de sistemas.

Enquanto os palestrantes de destaque mundial irão oferecer ideias universalmente
valorosas, os temas sobre assuntos e espécies em específico irão prover expertise em
aquacultura, pecuária, ciência de culturas, laticínios, suínos, equinos, saúde e bem
estar, negócios e produção de cervejas e destilados. Os palestrantes adicionais da ONE
serão divulgados em breve.
Participantes online poderão acessar as transmissões online e apresentações gravadas
anteriormente podem ser visualizadas sob demanda. Para participantes presenciais, a
ampla experiência oferecida pela ONE continuará no centro de Lexington, Kentuky, nos
Estados Unidos da América, com planos para eventos especiais, jantares e tours.
Para saber mais sobre a Conferência Alltech ONE, incluindo sobre como se inscrever,
visite one.alltech.com. Participe da conversa nas redes sociais através da hashtag
#AlltechONE.
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Sobre a Alltech:
Fundada em 1980 pelo empreendedor e cientista irlandês Dr. Pearse Lyons, a Alltech
desenvolve soluções mais inteligentes e mais sustentáveis para agricultura. Nossos
produtos melhoras a saúde e desempenho de plantas e animais, produzindo uma
melhor nutrição para consumidores e um menor impacto ambiental.
Somos líder global na indústria global de saúde animal, produzindo aditivos,
suplementos, ração e alimentação completa. Celebrando 40 anos em 2020, nós
carregamos em frente o legado de inovação e uma cultura única que olha desafios
através de lentes empreendedoras.
Nossos mais de 5000 membros da equipe mundial compartilham nossa visão de um
Planet of Plenty. Nós acreditamos que agricultura possui o maior potencial para mudar
o futuro de nosso planeta, mas que isso necessita de nós trabalharmos em conjunto,
guiados pela ciência, tecnologia e um propósito comum de fazer a diferença.
A Alltech é uma companhia privada e familiar, fato que nos permite nos adaptarmos
rapidamente às necessidades dos consumidores e manter o foco em inovação
avançada. Sediada em Lexington, Kentuky, nos Estados Unidos da América, a Alltech
possui uma presença forte em todas as regiões do mundo. Para mais informações, visite
alltech.com ou se junte à conversa no Facebook, Twitter e LinkedIn.

