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VIsãO DO IDEALIZADOR
Eu cresci em Tóquio, porém já morei em Goiás por mais de 25
anos. Goiás é o estado que se localiza no coração do Brasil.
Eu nasci e cresci em Tóquio e me mudei
para o Brasil com 36 anos. Desde então eu
tenho morado em Goiás a mais de um
quarto de século onde tive o prazer de ter o
contato muito próximo da natureza
brasileira. Existem duas naturezas simétricas
no Brasil. Uma é a Amazônia e a outra é o
Cerrado. A mais conhecida, a Amazônia, é
também chamada de "A última área
explorada" na grande área da floresta
tropical junto do Rio Amazonas que é a
maior bacia do mundo. Junto a isso, o
Cerrado é uma grande planície com um
clima muito semelhante ao da savana

africana, um tesouro da natureza ao sul da
Amazônia.
Por causa do meu trabalho, eu tive a grande
oportunidade de viajar tanto para a
Amazônia quanto para o Cerrado, inclusive
de carro. Viajei centenas de quilômetros
pela Amazônia, onde meu carro quebrava
várias vezes e ficava parado na estrada
admirando o horizonte. Nestes episódios eu
sempre imaginava como seria participar do
Paris Dakar.
Nunca me esquecerei do Paris Dakar de
1979, da forma como este evento surgiu,
como um cometa.

VIsãO DO IDEALIZADOR
Num piscar de olhos se tornou a melhor
competição de automóveis do mundo.
Era uma competição selvagem, cheia de
aventuras e ao mesmo tempo, romântica.
O Rio amazonas possui muitos afluentes. O
grande rio Araguaia é um desses afluentes
que corta o cerrado e que deságua no Rio
Amazonas no norte do estado de Goiás. Há
várias lendas e boatos a respeito dos peixes
que vivem no Amazonas.
A "Amazônia" é um deserto, "vara e a linha"
são o carro, e o "pescador" é o motorista.

"Você pode fazer um Paris Dakar na
amazônia?". Enquanto eu falava com meus
amigos, várias pessoas tanto de Goiás
quanto de Tóquio se mostraram bastante
interessadas nesta ideia. Pela primeira vez
no mundo, Goiás e Tóquio, duas cidades
com culturas completamente diferentes, e
também as minhas cidades natais, irão se
unir para realizar o primeiro Rally de Pesca
da Amazônia para o Mundo. Eu acredito que
irá fazer bastante sucesso.

Itsuki Ken

O primeiro evento mundial de
pesca realizado na última área
inexplorada da grande amazônia
Entusiastas da pesca de todas as partes do planeta se encontram nesta
competição no meio da floresta amazônica para conquistar o título de pescador
mestre da Amazônia, enfrentando os maiores peixes de água doce do mundo.
Isso é o GREAT AMAZON WORLD FISHING RALLY.
Nos rios amazônicos existem pelo
menos mais de 4 mil espécies de peixes
de água doce diferentes. Isto é o que
torna o Rio Amazonas tão misterioso.
Existem inclusive boatos bem antigos de
peixes gigantes pesando mais de 400kg
que engoliam pessoas! É cercado por

esses mistérios e boatos que os
participantes do torneio irão competir
pelo título de pescador mestre da
Amazônia. Os fãs de pesca de todo o
planeta ficarão fascinados. Será
realizada a primeira convenção de pesca
no Brasil.
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Visão geral
da competição
NOME OFICIAL: Great Amazon World Fishing Rally
Datas: 21 a 27 de junho de 2019
LOCAL: Goiás - Brasil
ORGANIZADOR: Amazon Fish Triathlon, Comitê
executivo
CO-ORGANIZADOR: Amazon Touch ltda
ASSISTÊNCIA: Estado de Goiás
PATROCÍNIO/COOPERAÇÃO: Shinko Allways Co.,
Ltda., JET Coporation, Empresa Keiryu (Em outubro de 2018)
NUMERO DE EQUIPES: 6 equipes do mundo
(planejadas)
NUMERO PÚBLICO ESTIMADO: 50 mil pessoas
EXPECTADORES ESTIMADOS: 100 milhões de pessoas
TAXA DE PARTICIPAÇÃO PÚBLICO GERAL: Grátis
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ALIANÇA GOIÁS - TOKYO
diversidade DE MISTURA DE CIDADE

1. EQUIPE PARCEIRA DA NHK E

AMAZON TOUCH
Mais de 20 anos de parceira com a NHK na
produção de documentário da vida selvagem
do amazonas. Obtemos vários prêmios
internacionais com estas produções.

2. ENTRADA DE EQUIPE DE ROBÔ

Um robô controlado diretamente do Japão via
satélite irá enfrentar o maior desafio de sua
existência: Enfrentar o maior peixe de couro
da água doce.
PLANEJADO

3. SISTEMA INÉDITO DE MEDIÇÃO DO PRIMEIRO MUNDO
Apresentação de novidade tecnológica japonesa de medição.
Usaremos esta tecnológica inédita para fazer a medição dos peixes
durante o evento. O equipamento é uma máquina fotográfica que
captura a medida do animal. Primeiro uso no mundo será neste
evento.

4. APOIO DE GOVERNO DE GOIÁS
Representante do governo irá premiar o
vencedor do torneio.

5. SUPERVISÃO PROFISSIONAL DE

PESCA
Evento será supervisionado por órgão federal
de proteção ambiental.

6. PRIMEIRA COMPETIÇÃO

MUNDIAL
No Brasil existem várias competições de pesca,
porém nenhuma internacional, nenhuma
aberta ao público do mundo. O Amazonas
possui um grande valor para o mundo e
acreditamos que pessoas de outras partes do
mundo possam desfrutar deste valor também.

ProgramaçãO


Dia 1

OPENING PARTY

Dia 4



With Pink Dolphin Night
Dia 5

Dia 2



RIVER GANG CATEGORY
With Pink Dolphin Night



Dia 3



GIANT CATEGORY
With Pink Dolphin Night

FIGHTER CATEGORY



MONSTER CATEGORY
With Pink Dolphin Night
Dia 6

AWARD CEREMONY *
MONSTER CATEGORY
No dia 06, além de termos a premiação no final
da tarde, os participantes ainda tentarão mais
um dia de pesca da piraíba.

#MEDIA

Projeto pequenos
jornalistas
Sabemos que nas pequenas cidades ribeirinhas do
amazonas o acesso à internet é bastante limitado.Por
conta desse empecilho a população local tem acesso
limitado às informações do mundo.Com a realização
deste torneio esperamos conectar os moradores
locais, e principalmente as crianças, que são o futuro
da cidade, com as informações do mundo todo e
abrir portas e oportunidades para elas. Queremos
distribuir 100 smart phones para as crianças locais
para que elas possam ter acesos a informação e que
possam também compartilhar a sua cultura local, se
tornando deste modo pequenos jornalistas. 100
pequenos jornalistas. Acreditamos que esse acesso à
internet pode gerar oportunidades e que no futuro
essas crianças possam retribuir revitalizando sua
própria cidade.

Por que patrocinar o
Great Amazon World
Fishing Rally
Conceito inédito de torneio com grande potencial de influência através de pescadores de todas
as partes do mundo. Não há duvidas de que este torneio de natureza vai ser a maior novidade
da atualidade.
GRANDE PALCO PARA O ESTADO
DE GOIÁS CHAMAR ATENÇÃO DO
MUNDO

UTILIZAÇÃO DE WEB MEDIA PARA
ACESSAR NOVOS PÚBLICOS.
EFEITO PUBLICITÁRIO.

Com o apoio da população
local, a partir de agora estamos
buscando por parceiros
interessados em cooperar com
o torneio cultural e ecológico.

1. Associe sua marca ao principal evento de pesca do

mundo.

2. Faça branding da sua marca através da web mídia

do evento, por profissionais de divulgação,
influenciadores da web e 100 pequenos jornalistas.

3. Utilize o evento como uma plataforma de
lançamento para novos produtos e serviço.

4. Tenha contato diretamente com consumidor final.
5. O Great Amazon World Fishing rally não é apenas

um torneio de pesca, mas é também um evento cultural e
ecológico. Serão distribuidos 100 smart phones para as
crianças de Luis Alves, de forma que essas crianças
possam ter acesso a qualquer informação no mundo e
divulgarem o evento por conta própria.

Cotas de patrocínio
Patrocinador Geral
(40mil reais / Empresa)

Great
Amazon
World
Fishing
Rally

1. Expor a marca em 2. Expor a marca em 3. Expor a marca da 4. Apresentador/

anúncios, panfletos, cartazes. redes sociais (FB, youtube,
twitter, insta, etc).

empresa em lugares
estratégicos no local do
evento (placas, posters,
bandeiras, etc.)

entrevistador local, ira
divulgar a marca.

5. Toda noite teremos

uma festa para receber os
pescadores. Nesta festa iremos
expor a marca da empresa
patrocinadora.

Patrocinador ESPECIAL
(120mil reais / Empresa)

Empresas de:
Bebidas, Equipamentos de Pesca, Carros (Caminhonete), Motores
de Popa, Vestimenta de Pesca, Celulares, Eletrônicos, Companhia
Aérea, Hotéis, Petrobras .
Além dos 5 direitos dos patrocinadores gerais, terão ainda direitos a:

1. Reconhecimento marca oficial 2. Exclusividade de marca.

do evento.

3. Exposição da marca no evento, 4. Espaço para exposição e

inclusive em mídia sociais.

comercialização dos produtos da marca
durante o evento.

