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Nossa História
Our Story

Economic Travel is an agency of
consulting that provides visa and
immigration assistence services for

Brazilians who wanted to travel to the
United States. Our main office is

located at São Paulo, Brazil.

Viagem Econômica é um escritório de
um consultoria imigratória que oferece
serviços de consultoria para emissão de
vistos a brasileiros que querem viajar

aos Estados Unidos. Nosso escritório fica
em São Paulo, Brasil.



Sobre Nós
About Us

Co-fundador, formado em Administração pela
FEA-USP. Analista de Research no Banco Safra. 

Co-founder, degree in Business Administration in
FEA-USP. Equity Research (Sell-side) Analyst in a
Brazilian Bank.

Co-fundador, graduando em Administração
pela Anhembi. Pai de uma filha.

Co-founder, studyng Business Administration
in Anhembi School. Father of a baby girl.



Benefícios
para clientes

Benefits
to our 
clients

DINHEIRO DE VOLTA CASH BACK
Caso seu visto não seja aprovado

pelo Consulado Americano nos

responsabilizaremos em devolver

todo dinheiro pago pelo serviço.

To ensure all of our clients have a

great experience, all clients are

covered under our Money Back

Guarantee if your VISA denied.

ATENDIMENTO 24h 24/7 CSC
Oferecemos atendimento ao

cliente 24h de segunda à segunda.

We offer 24/7 customer service.

Holidays included.

AGILIDADE AGILITY
We will send to your mail address

your guides and videos to study

by yourself. Quickly replies.

Enviamos material de preparação

no mesmo dia da confirmação da

consultoria. Respostas rápidas.



Cerca de 56% de nossa carteira de

clientes é composta por homens.

Nos sentimos felizes por manter

uma relação de confiança com

nossos clientes. Uma média de 44%

deles são mulheres.

56% 44%

We are proud and humbled by the

depth of our relationships and the

trust our clients have in us. An

average of 44% of our clients are

female.

 

Last update September 20th, 2018.

Our Clients
Nossos Clientes

An average of 56% of our clients base are

male all around the city.

*

R$ 249,00
Valor do nosso principal serviço: consultoria para visto B-2.

Main service price: R$198,00 in Brazilian money (B-2 Visa).

Última atualização 20 de Set, 2018.



Em nosso site também oferecemos um serviço

de pós-visto, oferecido a todos os clientes que

tiverem seu visto aprovado. Neste serviço

auxiliamos o viajante na entrevista da imigração

em solo americano, obtenção do e-Visa para

entrada no Canadá, visto eletrônico com

validade de cinco anos ou quando seu

passaporte expirar. Também damos auxílio no

que o cliente deve levar nas malas etc.

Oferecemos também um atendimento 24h em

nosso WhatsApp.

Pós-visto



T H A N K S
F O R  Y O U R  T I M E !
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O B R I G A D O !


