> SOBRE A AVI VIAGENS E EVENTOS
A AVI nasceu em 2012 como uma agência e
consultoria em viagens. Durante alguns anos atendeu
diversos públicos e aos poucos direcionou seus
esforços para o esportivo. Sediada em Brasília, em
2015 se apresenta de cara nova após reestruturação
física e societária. A partir desse momento, inicia sua
operação e parcerias visando segurança, conforto e
disponibilizando roteiros diferenciados que
contribuem para a saúde e bem-estar de nossos
clientes.
O público alvo da agência passa a ser o esportivo e
tudo que estiver envolvido com ele, seja qual for a
modalidade.
Nosso foco é auxiliar o cliente no planejamento e
execução de viagens, nacionais e internacionais,
cuidando dos detalhes para que ele se preocupe
apenas com seus treinos e organização da sua mala.

> SOBRE OS SÓCIOS
Seu fundador, Diego Avila, foi atleta profissional.
Durante alguns anos jogou vôlei nas equipes:
Minas Brasília Tênis Clube, Pinheiros/SP, Iate
Clube, UNEB e UPIS Brasília. Com formação em
Turismo e Hotelaria, atuou em diversas áreas de
redes hoteleiras até fundar a AVI.
Em 2015 se associou a Ana Karla Guerra. Com
formação em Gestão e Marketing, trabalhou em
produtoras como a Caradecão Filmes e Mister
Grafix. Após alguns anos, se apaixonou pelo
marketing promocional e eventos. Durante 10
anos se dedicou a essa área em agências como
Fermento e Latin Promo/Sports: atendendo,
produzindo e planejando eventos e ações para
clientes como CAIXA, APEX-Brasil, Brasil Telecom,
Coca-Cola e TIM. Colaborou também em equipes
de marketing promocional da Brasil Telecom e
Embratel por alguns anos.

> ONDE QUEREMOS CHEGAR?
Hoje a AVI tem parceria com algumas operadoras
de eventos no Brasil e exterior, como a Rent a
Tour, LC Tour, Cascada Expediciones, Atairu e
Biarritz. Essas parcerias nos possibilitam oferecer
aos nossos clientes os mesmos pacotes
esportivos comercializados por eles sem nenhum
custo adicional.
Podemos também oferecer descontos nas
inscrições, kit’s diferenciados e benefícios
durante as provas, como a nossa parceria com a
Latin Sports.
Nosso planejamento é ter uma rede maior de
parceiros, onde possamos agregar outras
modalidades, eventos e valores aos nossos
serviços. Nosso objetivo é atender às
necessidades de cada modalidade e oferecer aos
nossos clientes atendimento personalizado,
transformando o esportivo numa viagem de
experiência.

> SERVIÇOS AVI
O destino é esportivo.
Temos consciência das peculiaridades do ciclismo, da festa que as corridas
oferecem, da descontração do beach tennis, do preciosismo do Ironman e por aí
vai. Nosso objetivo é ter cuidado com nossos clientes e oferecer a eles o que estiver
ao nosso alcance em cada evento ou roteiro.
 Passagens aéreas;
 Hospedagem;
 Negociação com hotel: horários e cardápios do café da manhã;
 Embalagem, montagem e desmontagem de equipamentos esportivos de
acordo com a necessidade do cliente e modalidade;
 Traslado e receptivo;
 Retirada de kits;
 Inscrições e acompanhamento durante as provas;
 Locação de veículo;
 Seguro viagem;
 Opção de hospedagem e suporte aos familiares que acompanharem os atletas;
 Criação e operação de roteiros esportivos para grupos (treinos, saúde e bemestar).

> PARTICIPAÇÕES AVI ATÉ 2014
Os eventos esportivos e criados pela AVI que levamos participantes
foram:
 Disney;
 Berlim;
 Buenos Aires;
 Amsterdam;
 Volta da Ilha e Ironman Florianópolis;

 Maratona e Meia Internacional do Rio;
 São Silvestre;
 Volta da Pampulha;

 Mundial Master de Turim;
 Torneio Master de Voleibol Saquarema e Santos;
 Grupo AVI na Chapada dos Veadeiros (trilhas, meditação e yoga).
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