Fertilizantes

Por que escolher os serviços
Argus para fertilizantes?
Oferecemos o maior time de especialistas globais.

Quando o mercado muda, agimos
rapidamente para trazer transparência
por meio de nossas análises e relatórios
especializados.
JULHO DE 2012

Moscou
Londres

Pequim
Índia

JUNHO DE 2014
Abre caminho para oferecer um
indicador de preço e liquidez de
ureia ponderado por volume a
partir de Nova Orleans

ABRIL DE 2016
Cingapura

Apresenta o primeiro
relatório semanal global
sobre NPK, um mercado em
rápida expansão, com ênfase
na Ásia e na África

AGOSTO DE 2017

Mais de 30 especialistas espalhados pelo mundo dedicados exclusivamente à
cobertura do mercado de fertilizantes, trazendo para você as análises mais
precisas e completas sobre cada região do globo.

Pioneira na introdução de
ferramentas de precificação
de netbacks de fosfatados
para Tampa e norte da África

Lança o indicador de preços global
Argus para nitrogênio.

SETEMBRO DE 2015
Primeira empresa a lançar um
relatório bilíngue focado
exclusivamente no mercado
brasileiro de fertilizantes.

JUNHO DE 2016
Expande a equipe de especialistas em
Moscou, ampliando o portfólio de
relatórios editados em russo. Relança o
relatório regional de especialidades

SETEMBRO DE 2017
Inova com análises e
metodologias para se adaptar às
novas tendências de
comercialização de amônia.

Plataforma Online Argus Direct
Nós trazemos funcionalidade às suas mãos.

A sua assinatura inclui acesso à plataforma online Argus Direct,
totalmente personalizável, para acompanhar os preços do seu
interesse, mostrar seus gráficos favoritos e baixar dados de seus
relatórios.

Salve nos seus favoritos para acessá-la por meio do seu navegador web
em qualquer smartphone ou tablet.
Acesse https://direct.argusmedia.com
Para mais informações, entre em contato: fertilizer@argusmedia.com.
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