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Quem é Andy Spinelli?


Formado em Publicidade e pós-graduado em 
Marketing, descobriu o gosto por viajar em 2009, 
após fazer um curso de Planejamento Estratégico 
na Califórnia. De lá pra cá, transformou a vida em 
uma partida de War e já conquistou 29 países. Em 
2013, deu início ao projeto Destinos Imperdíveis, 
que se tornou o maior perfil brasileiro de viagens 
no Instagram em 2016. É também co-fundador do 
3em3, canal de viagens no YouTube com 75 mil 
inscritos e mais de 10 milhões de visualizações.



Sobre o que estamos falando?

Lifestyle  |  Destinos  |  Turismo  |  Hotéis  |  Lazer   
Empreendedorismo  |  Aventura  |  Viagem  |  Fotografia  
Pets  |  Roteiros  |  Gastronomia  |  Publicidade   
Cultura  |  Moda  |  Vida Noturna  |  Redes Sociais 



Retrospectiva

2013: O Destinos Imperdíveis é lançado no Instagram. 
2014: Nasce o 3em3, focado em vídeos curtos de viagem para internet. 
2015: O perfil @destinosimperdiveis fecha o ano com 250 mil seguidores. 
2016: Recebemos mais de 50 convites para viagens e produzimos material em mais de 20 
países. Passamos os 500 mil seguidores e nos tornamos o maior perfil de viagem do Brasil no 
Instagram. 
2017: Lançamos o site do DI, canal no YouTube e linha de produtos com a Chico Rei. 
Estreamos no canal de TV Travel Box Brazil, presente nas grades da Vivo e Net. 
2018: Passamos a produzir conteúdo para a SubViagens, GOL Linhas Aéreas, Grupo Mabu, 
Rio Quente Resorts, Gramado Parks, etc… 

2019: O projeto ultrapassa a marca de 1 milhão de seguidores no Instagram e atinge 1 
milhão de posts compartilhados com a hashtag #destinosimperdiveis. 
2020: É fundada a SkyPix360, produtora audiovisual com foco em turismo. 
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Dados sobre o perfil

Maioria entre 18 a 34 anos

90% são brasileiros

100% ama viajar

124 mil seguidores

Dados coletados

em 17.jan.2020



3em3

Destinos Imperdíveis

Outros projetos:

SkyPix360

2be!creative



Veja abaixo algumas das empresas que já tive o prazer de trabalhar:
Nossos clientes / parceiros



Linha de Produtos



Cases

Sub Viagens

Web série de 15 episódios para o canal da Sub 
Viagens no YouTube, mostrando tanto destinos 
nacionais quanto internacionais.

https://youtu.be/g2tpmMttbJU
https://youtu.be/HTED0bvxAgY
https://youtu.be/Bf3-SUB3e-8


Cases

Aperol Spritz

Embaixador de Aperol Spritz no 
Brasil por dois anos consecutivos 
juntamente com Magá Moura, Raul 
Aragão, André Nicolau e Luiza Ferraz.

https://youtu.be/o5Y1UeDJmic


Cases

Reserva

Embaixador da Reserva, produzindo conteúdo para as redes sociais 
pessoais e da marca.



Cases

Tudo Azul



Cases

Tudo Azul



Na Mídia

Viagem & Turismo



Fotos mais curtidas no Instagram

7.761 likes 6.868 likes 6.847 likes 6.842 likes 6.631 likes



O que podemos oferecer

Posts com conteúdo publieditorial.

Fotografia de hotéis, restaurantes, passeios, etc.

Produção de conteúdo sobre determinado local.

Participação em PressTrips e FamTours.



Muito obrigado!
@andyspinelli


