
FAÇA PARTE
DA REDE

PMU / JCB !



A PMU, 3a operadora mundial de apostas 
de corridas de cavalos, e o Jockey Club Brasileiro 
(JCB) fizeram uma parceria para desenvolver este 
mercado no Brasil. Neste sentido a PMU Brasil 
irá organizar as apostas e sua comercialização 
nos pontos de venda, assim como a produção 
e transmissão das corridas ao vivo.

A forma de atuação com nossos parceiros :  
> ampliar a rede de pontos de venda  
>  abrir novos espaços de entretenimento 

e disponibilizar uma maior oferta de apostas 
para os jogadores.

COMPARTILHE COM SEUS CLIENTES 

A EMOÇÃO DAS CORRIDAS
E O PRAZER DE GANHAR 



PMU, UMA PARCERIA 
DE CONFIANÇA

   3a operadora 
mundiale 
e 1a na Europa

   Aproximadamente 
10 bilhões de euros 
de volume de 
apostas em 2015

   12 500 pontos 
de venda 

   Operador de apostas 
dos Grandes Prêmios 
de prestígio mundial 
(Prix d'Amérique, Prix de Diane Longines, 
Qatar Prix de l'Arc de Triomphe …)

   75 hipódromos 
integrados 

   6 milhões de clientes

   4 milhões de 
transações por dia

    Presença internacional 
em 44 países com 
72 parceiros

   E ainda uma grande 
oferta de apostas 
esportivas e poker 
pela internet



AS VANTAGENS DA PMU BRASIL

 Grande especialização e tecnologia 
de ponta á disposição  :

  •  sistema integrado de apostas com modernos terminais 
(« touch screen ») e apostas online 

 •  transmissão ao vivo das corridas (Hipódromo da Gávea, 
outros Hipódromos Brasileiros, Corridas Internacionais ….)

 •  informações aos jogadores :
    >  programas das corridas nos pontos de venda
    >  prognósticos e dicas de jogos 

 Remuneração atrativa, em percentual 
de apostas dos seus clientes

 Acompanhamento personalizado :
 •  equipe comercial para ajudar no desenvolvimento da sua loja 

e aumentar o seu volume de negócios

 Promoções : 
 •  para estimular e fidelizar os jogadores habituais e conquistar 

novos clientes



   O mais antigo e tradicional clube 
de corridas de cavalos do Brasil

   5700 associados

   Um Hipódromo de 640 000m2 
com três pistas (grama, areia e treino), 
2.000 boxes, um hospital veterinário 
e uma escola profissional para os Jockeys

   Páreos ao longo de todo o ano, 
período diurno e noturno, 
de sexta à segunda

   Grandes Prêmios de prestígio   
(Grande Prêmio Brasil, Grande Prêmio 
Diana, Derby, Tríplice Coroa …)

O JOCKEY CLUB BRASILEIRO, 
UMA EMPRESA DE TRADIÇÃO CARIOCA 



comercial@pmubrasil.com.br / +55 21 3535-9280
CONTATO PMU

Com a PMU Brasil, aposte em uma nova atividade e torne-se 
agente credenciado e amplie rapidamente o seu faturamento 
com clientes apaixonados. 

Você já tem um ponto de venda e gostaria de implementar 
a atividade da PMU Brasil ?

Você deseja abrir um ponto de venda PMU Brasil mas não 
dispõe do local ?  

Nossa equipe comercial estará á sua disposição para discutir 
o seu projeto e lhe apresentar todas as condições necessárias 
para tornar-se um agente credenciado.
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