
AS MELHORES EXPERIÊNCIAS EM 
VIAGENS DE ESPORTES A MOTOR



QUEM SOMOS
  SE TEM MOTOR E VELOCIDADE, 
NÓS TE LEVAMOS!
Com mais de 10 anos de atuação no mercado, 
a AMK Velocidade é a unidade de negócios 

Motorsport da AMK Viagens, fundada há 30 
anos e que é pioneira em desenvolver roteiros 

exclusivos para os principais eventos de esportes 
a motor, driving experiences e tours pelas 

principais fábricas e feiras de automobilismo 
do mundo. Temos o expertise para tornar a sua 

experiência única e inesquecível.



Desenvolvemos ações dinâmicas de 
relacionamento e interação dentro e fora das 

pistas, em companhia dos pilotos e no ambiente 
de box / hospitality das equipes, oferecendo 

atividades diversas nos calendários  de eventos 
em circuitos mundiais de Fórmula 1, Indy, Moto 

GP, Nascar, Air Race e muito mais!

DIFERENCIAIS



Criamos e operamos ações de Incentivo e 
Relacionamento para empresas utilizando o ambiente 

motorsort para relacionamento, ativação de contatos, 
posicionamento de marca, vendendo e tornando-a 

ainda mais querida pelos seus clientes e prospects.

OPORTUNIDADE
  PROJETOS ESPECIAIS



SUGESTÃO COMPLETA DE ROTEIROS E 
VIAGENS NA MEDIDA EXATA DO SEU 

OBJETIVO (PLANO/ESTRATÉGIA).

 Hotelaria, Transfers, Aéreos
 Logística Integrada para colaboradores e/ou convidados
 Formatação do grupo, Convites, RSVP
 Receptivo, Ativação, Entretenimento

SOLUÇÃO



 E MUITO
MAIS!

F1

INDY

MOTO GP

NASCAR

AIR RACE



“AMK está aprovadíssima! Presenteamos meus pais 
com um pacote para o GP de Abu Dhabi e até hoje 

eles comentam como sendo uma das melhores 
experiências! Recomendo!”

José Donatelli | GP de Abu Dhabi F1

É indescritível a prova das 500 milhas de Daytona...um 
espetáculo à parte! Sou cliente antigo de outros tours 

de velocidade e como sempre, AMK foi impecável!”
João Alberto Martinez | Nascar Daytona 500

  PROPORCIONANDO EXPERIÊNCIA 
ÚNICA E INESQUECÍVEL!

CASES



Grupo de empresários participando da 100ª histórica 
edição das 500 milhas de Indianápolis, sendo 

recepcionados pela piloto Bia Figueiredo e jornalista 
Rodrigo França para um bate papo pré corrida, além 

de dicas sobre a corrida.

 Integração entre influenciadores brasileiros e 
argentinos em ação com o piloto Nelsinho Piquet, 

a convite da Michelin Brasil, durante o ePrix de 
Buenos Aires. A ação ainda premiou 02 convidados 

com uma réplica exclusiva do capacete do piloto.

Grupo de clientes da AvantGarde, empresa do segmento 
automotivo participando dos bastidores dos treinos 

e corrida diretamente do HC da equipe junto com os 
pilotos Sérgio Jimezes e Rodrigo Baptista, durante a 

etapa de Barcelona do Blancpain.



2019
CONFIRA NOSSO VÍDEO

CLIQUE AQUI

https://www.youtube.com/watch?v=pv4a114zTFk&feature=youtu.be


Av. Giovanni Gronchi - Sala 1313
São Paulo - SP - Brasil
+55 11 2507-3368
+55 11 2507-3286
contato@amkviagens.com.br

https://www.facebook.com/amkvelocidade/
https://www.instagram.com/amkvelocidade/
https://twitter.com/amkvelocidade
https://www.youtube.com/channel/UCgGxoV4hHKP3gSTYFYHnDcg

