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Nome da Empresa

Setor/produto

Micron Technologies (Pty)
Ltd

Micron Technologies é um fabricante especializado e distribuidor de:
Equipamento de Reparo de Cilindros Hidráulicos (Manufatura) Gun Drilling
Job Shop e Honing Service (serviços)
www.microntech.co.za
Há mais de 40 anos, a Multotec ajuda empresas dos setores de mineração,
processamento de minerais, petroquímica e geração de energia a otimizar
suas operações por meio do desenvolvimento e fabricação de equipamentos
e soluções de processo de alta qualidade, específicos para aplicações.
Oferecida como parte de uma solução de processamento total, na qual a
Multotec se associa aos clientes para a longevidade de sua planta ou
aplicação extrativa, a experiência da Multotec otimiza os processos de
produção a fim de garantir um custo menor por tonelada.
www.multotec.com
Principal fabricante e distribuidora mundial de soluções de desmonte de
rochas sensíveis.
www.nxco.co.za
Global Wheel (Pty) Ltd é incontestavelmente o principal fabricante de
RODAS DE AÇO para caminhões e reboques da África do Sul, senão o maior
de toda a África, atuando nos setores de Mineração, Construção, Agricultura
e Militar.
www.globalwheel.co.za
Fermel (Pty) Ltd é um fabricante de equipamento original (OEM), com sede
em Gauteng da África do Sul. Veterano na indústria de manufatura
mecanizada, com 50 anos de experiência, é um dos principais fabricantes de
maquinário mecanizado para operações de mineração subterrânea e à prova
de fogo.
www.fermel.co.za
A I-CAT é uma empresa líder em gerenciamento ambiental com foco
principal no fornecimento de produtos e serviços para auxiliar na gestão do
meio ambiente.
www.i-cat.co.za
www.ditsogoprojects.co.za

Multotec Process
Equipment (Pty) Ltd

NXCO Mining Technologies
(Pty) Ltd
Global Wheel (Pty) Ltd

Fermel (Pty) Ltd

I-Cat International
Consulting & Trading

Ditsogo Projects
Farm Costing Solutions

Novelquip Forestry Pty Ltd

A Farm Costing Solutions Pty (Ltd) é uma empresa privada que pesquisa,
desenvolve e fabrica hardware e software para o setor agrícola. É
especializada em coleta de dados com mais de 22 anos de experiência no
setor e com software de gerenciamento de tempo. A Farm Costing Solutions
trabalha em estreita colaboração com os agricultores para entender suas
necessidades de negócios, a fim de fornecer aos agricultores uma solução de
gerenciamento de tempo sob medida para atender às suas necessidades de
negócios.
www.farmcostingsolutions.co.za
A Novelquip produz máquinas para a indústria florestal e tem como missão
tornar-se líder mundial em maquinário inovador, seguro e eficiente para as
indústrias florestal e agrícola.
www.nqfsa.com

Fynbos Foods

Southern Right Foods
(Walker Bay Spice)

High Rollers Trading &
Projects CC
Rainbow’s End Estate (Pty)
Ltd

Impromptu Marketing –
Blake Family Wines

Strandveld Wines (Pty) Ltd

Van Loveren Family Wines

Hoopenburg Wines (Pty)
Ltd

São produtores de pimenta que fabricam molhos, geléias, picles e temperos.
Seus sabores são ousados e bem equilibrados. Dá grande ênfase aos sabores
da África do Sul, mas também tem influência dos sabores indiano, mexicano
e tailandês. Seus produtos são inovadores e recentemente receberam um
prêmio de inovação no SIAL PARIS 2018 pelo Pesto de Malagueta Defumada.
Mais de 60% de sua produção é exportada para pelo menos 12 países.
Também tem uma nova gama de produtos sem glúten e sem açúcar.
www.fynbosfoods.com
Seus produtos são feitos com os melhores ingredientes provenientes de
todo o mundo e são especialmente preparados de acordo com receitas
secretas livres de adição de MSG e conservantes. A Walker Bay Spice tem
uma vasta gama de produtos com ervas e especiarias que atendem a todas
as suas necessidades, seja você varejista, atacadista, fornecedor ou
cozinheiro doméstico apaixonado.
www.walkerbayspice.co.za
Fabrica chás, cosméticos e extratos de ervas em gotas para o mercado de
saúde e bem estar, utilizando produtos naturais e sem efeitos colaterais.
www.hrtradingandprojects.co.za
Produtora de vinho próximo de Stellenbosch. A promessa do Rainbow’s End
está em sua fertilidade e clima. Situada nas encostas altas, elevando-se a
540m acima do nível do mar, a propriedade está voltada para a Montanha
Jonkershoek e tem vista para a premiada e produtiva bacia de Banghoek,
cercada por montanhas.
www.rainbowsend.co.za
Andries e Marinda Blake, orgulhosos proprietários da Blake Family Wines,
são apaixonados por qualidade e serviço por excelência. Andries, um
renomado e aguerrido produtor de vinhos, tem 23 safras na Rooiberg
Winery e, principalmente, na Swartland Winery. As uvas para os vinhos da
família Blake têm origem no coração da Swartland. Andries acredita em uma
intervenção humana mínima nessas videiras de terra seca, conduzidas em
sistema Gobelet. A gama de vinhos da Blake Family Wines considerados
carros-chefe consiste de 2 blends - Tourmaline e um Cape Blend chamado
Amethyst.
www.blakefamilywines.com
É a vinícola mais austral da África, produzindo vinhos de clima fresco
excepcionais e de alta qualidade em um ambiente de crescimento extremo
próximo à ponta sul da África. Os nossos vinhos únicos e distintos são um
complemento interessante para qualquer portfólio de vinhos
www.strandveld.co.za
A Van Loveren é uma importante vinícola familiar na África do Sul, com
oitenta anos de história, agora administrada pelos primos de terceira
geração da família Retief. A Van Loveren é a casa do vinho número 1 da
África do Sul vendido em taça: o Four Cousins Natural Sweet Rosé, bem
como de outras marcas populares, incluindo a Five's Reserve. Uma grande
parte dos lucros provenientes dessa marca são alocados aos trabalhadores
agrícolas da empresa. Seus vinhos possuem embalagens tradicionais, o que
atrairá os clientes no Brasil.
www.vanloveren.co.za
Em 1992, a família Schmitz estabeleceu a Hoopenburg Wines, uma fazenda
de vinhos boutique de qualidade, situada na região conhecida como Greater
Simonsberg Wine Ward of Stellenbosch. É a única fazenda do Cabo em que
100% do vinho é originário de uvas produzidas por videiras conduzidas em
sistema Gobelet. Hoopenburg é o lar de uma equipe de pessoas espirituosas
que trazem paixão e inovação para o processo de vinificação e venda.

La RicMal CC

Ashton Wynkelder

Backsberg Estate Cellars

O enólogo da Hoopenburg vê seu papel como o de proporcionar harmonia
ao vinhedo, capturar e intensificar o equilíbrio e a qualidade naturais que
provêm de uma grande vinha, produzindo, assim, vinhos de qualidade
internacional para o consumidor de hoje.
www.hoopenburg.com
A La RicMal oferece as melhores marcas de vinhos premiados - La RicMal
Supréme e Lerato - provenientes de vinhas cuidadosamente tratadas na
África do Sul, supervisionadas por produtores de uvas experientes há mais
de 60 anos. Os apaixonados produtores de vinho usam apenas as uvas da
mais alta qualidade para fabricar os vinhos excepcionais e de qualidade
superior da La RicMal, produzindo sabores e aromas notáveis. Os vinhos
estão sendo exportados para mais de 14 países, buscando importadores e
distribuidores no Brasil.
www.laricmal.com
Ashton Winery foi fundada em 1962 por um grupo de produtores locais de
uvas e hoje possui um total de 50 membros com uma produção anual de
24.000 toneladas de uvas. É especialista em sua área e por isso é uma das
adegas de maior sucesso na África do Sul. Produz vinhos e sucos premiados
e, além disso, é a única produtora de concentrado de suco de uva no país.
Para novos clientes, tem a capacidade de manter um suprimento constante
e de elaborar um vinho que atenda a novos mercados. Está aberta a ideias
relacionadas a embalagens inovadoras e oferece suporte substancial de
marketing para marcas novas e já existentes.
www.ashtonwinery.com
O Backsberg Estate Cellars oferece vinhos engarrafados premium de uma
vinícola familiar de 4ª geração nas encostas do Simonsberg em Paarl,
pertencente à família Back há mais de 100 anos.
www.backsberg.co.za

