
PASSEIOS 4X4

A CONQUISTA E
A FIDELIDADE

DE SEU CLIENTE



PRÉ-PROGRAMAÇÃO E ROTEIRO (sugestão):

NOME DO PASSEIO:
Sugerir nome conforme região;
DATA:
A definir.
Programar com no mínimo um mês de antecedência;
LOCAL:
Escolher uma região atrativa próxima a 
Concessionária.
DURAÇÃO DO EVENTO:
01 dia. Sugestão que seja em um sábado.
VEÍCULOS:
Veículos exclusivos da marca do cliente 4x4.
QUANTIDADE DE VEÍCULOS:
Máximo 20, mínimo 10 + os veículos da organização.

Encontro dos aventureiros, as 8 h, na Concessionária;
Recepção e café da manhã aos participantes;
Assinatura da ficha de inscrição e entrega de material,
Adesivagem, Briefing do passeio e saída do comboio;
Definir região do passeio para definir roteiro;
Parada para almoço em local estratégico;
Final da tarde, definir local de chegada,
confraternização e despedidas dos aventureiros.

O EVENTO:
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SERVIÇO PRESTADO PELA AMÉRICA SUL OFF-ROAD:

• Levantamento de todo o trajeto do passeio, conforme região;
• Definição do Roteiro com aprovação do responsável da concessionária (se necessário);
• Administração das inscrições e cobranças em nosso site;
• Material de secretaria e ficha de inscrição com termo de responsabilidade;
• Organização de material necessário (camisetas, adesivos, brindes, rádios VHF para apoios, etc...);
• Adesivos de numerais dos veículos, Adesivos de porta do evento, Adesivos Testeira do evento, 

Adesivos América Sul em todos os veículos (arte do passeio por conta do contratante);
• Montagem e execução da secretária no dia do evento;
• Briefing com todos os participantes, passando informações e instruções antes da saída;
• Conduta de todo o passeio dando prioridade ao roteiro definido.
• Pessoal da organização nos veículos Open Track e Closes Trail;
• Equipe de Apoio uniformizada para melhor identificação dos participantes;
• Assistência e orientação aos participantes durante o trajeto;
• Um veículo Off-Road preparado com pneus e Guincho para socorro e resgate;
• Fotos do evento (material ficará a disposição para divulgações);
• Confraternização e happy hour no final do passeio.

MATERIAIS E SERVIÇOS PARA SEREM INCLUÍDOS,
CONFORME NECESSIDADES DO CLIENTE:

• Camisetas, Bonés, Corta Ventos ou Moletons do passeio para todos os participantes;
• Café da manhã, almoço, café da tarde e ou jantar para todos os participantes (incluído água e refrigerante);
• Kit de viagem nos veículos (Água, suco, frutas e barras de cereais);
• Brindes para todos os participantes ou veículos;
• Filmagem de todo evento com um Teaser de 30 a 40 segundos e filme completo de 5 a 7 min.
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VALOR DO INVESTIMENTO:

Passeio Off-Road de 01 dia para aproximadamente 40 a 50 pessoas (clientes ou futuros clientes potenciais). 
Em torno de 15 a 20 veículos + os veículos da organização. 
Valor do investimento entre R$ 15.000,00 a R$ 35.000,00 (conforme região, número de participantes, 
adequação do serviço e do material conforme exigências do cliente);
Caso seja cobrado inscrição dos participantes, este valor será abatidos no valor a cima.
Valor cobrado mediante Nota Fiscal e boleto bancário;
Condições de pagamento: 3 vezes (1= na contratação (10 dias). 2= semana do evento. 3= 20 dias após evento).
OBS.: Estes valores poderão ser angariados por patrocinadores e parceiros da concessionária e abatidos no valor 
total.

OBSERVAÇÃO:
Os veículos da empresa organizadora,
não são veículos da marca do contratante.
Caso a empresa contratante exija que seja
da mesma marca, terá que fornecer os veículos
para a condução um dia antes do evento.
Veículos cedidos deverão possuir seguro total.
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EMPRESA OFF-ROAD ESPECIALIZADA:

NOME: CASAGRANDE EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA 
NOME FANTASIA: AMÉRICA SUL OFF-ROAD 
ENDEREÇO: RUA SALVADOR PINHEIRO, 435 
BAIRRO: PIRATINI - CIDADE: ALVORADA/RS 
CNPJ: 17.128.312/0001-88 

E-MAIL: americasul@americasul4x4.com.br 
SITE: www.americasul4x4.com.br 
FACEBOOK: AméricaSul4x4
INSTAGRAM: @americasul4x4
YOUTUBE: AméricaSul4x4

•América Sul Off-Road

•Eduardo Casagrande – Celular - Watts (51) 99110.8221

•eduardo@americasul4x4.com.br

CONTATO:

Fotos de eventos realizados
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