
Além da logística e da negociação com Hotéis, Cias Aéreas e Fornecedores de Receptivos 
a Levitatur oferece uma gama de ferramentas tecnológicas para auxiliar no sucesso do seu evento!

Quais as Vantagens de ter a Levitatur como Agência deTurismo Oficial do seu Evento?

Benefícios Exclusivos

A Levitatur é ganhadora de 14 troféus do Prêmio Caio " Oscar dos Eventos " como melhor
Agência de Turismo para Eventos, é Certificada com o Selo de Qualidade ABEOC/ABNT, certificada 
pela Great Place To Work como uma das melhores empresas para trabalhar e o nosso CEO 
Terlange Souza foi escolhido como Personalidade do Ano no segmento de Turismo para Eventos.

Premiações e Certificações

São mais de 1.000 eventos para milhares de convidados no Brasil e no Exterior

Algumas empresas que confiam no trabalho da Levitatur

+ 55 11 2090-1030 / diretoria@levitatur.com.br / www.levitatur.com.br



Dispomos de um “plantão de atendimento”, 
24x7 para dar todo suporte necessário 
aos seus convidados

Todas as cortesias geradas, serão 
repassadas para a organização, de 
acordo com negociação com 
os fornecedores

Cortesias em Hotéis

Atendimento EmergencialAtendimento no Iocal do Evento

Estrutura no local do evento com computador, 
internet e pessoas qualificadas para atender 
os seus convidados

Página com dados do evento, o participante 
compra online (Hotel, Aéreo, Transfer e Passeio) 
e pode parcelar no cartão e no boleto

Venda Online
A organizadora do evento terá acesso
a todos os contratos de nossos 
fornecedores (Hotéis, Cias Aéreas 
e Empresas de Receptivo)

Transparência

Equipe capacitada com profissionais bilíngue 
para atender convidados nacionais e internacionais

Atendimento Bilíngue 
através de 0800

Hotéis
Negociações de tarifas e bloqueio dos 
principais hotéis próximos ao evento.

Negociações de descontos especiais 
para os participantes do evento.

Cias Aéreas
Negociações com empresas locais 
para serviços de transfers e passeios.

Receptivo

Grátis Grátis Grátis

Plataforma de RSVP
RSVP Totalmente online e 100% 
personálizavel, acompanhe em tempo real a 
evolução do seu evento, Envio de Convites, 
Relatório de Confirmações e Controle de Budget

Desenvolvemos um aplicativo para
celulares IOS e Android com informações 
personalizadas do seu evento 
(Programação, Convidados e muito mais)

Aplicativo do seu evento
Através de login e senha, a organização
do evento acompanhará toda a 
movimentação do evento, desde 
valores até dados dos viajantes

Sistema Gerencial Online

Benefícios Exclusivos

+ 55 11 2090-1030 / diretoria@levitatur.com.br / www.levitatur.com.br

*Consulte-nos sobre as políticas de gratuidade e detalhes sobre cada benefício.



Sistema de RSVP

O Sistema de RSVP Levitatur é a solução perfeita para interagir com o seu convidado de forma eficiente e com total transparência

+ 55 11 2090-1030 / diretoria@levitatur.com.br / www.levitatur.com.br

Atribua um código de acesso exclusivo 
a cada convidado

Veja quais convidados visualizaram 
seu convite, envie lembretes para 
convidados que ainda não confirmaram

Rastreamento e Lembretes

SegurançaGrupos de Convidados
Personalize os produtos que cada 
convidado tem direito

Adaptamos a plataforma as suas 
necessidades e as suas regras 
de compliance

Total transparência
Colete os dados que deseja de seus 
convidados, exemplos: Número da camiseta, 
nome para crachá entre outros.

Formulário Personalizado

Sistema simples e intuitivo, seus convidados 
acessam o convite e confirmam todos 
os serviços oferecidos online

Confirmação 100% Online

Relatórios gerais
Relatórios de confirmação, custo, 
convidados, pendências entre outros

Visão macro dos status (confirmado, 
cancelado e pendente)

Visão Macro
Visão dos status (confirmado, 
cancelado e pendente), custo por 
produto e detalhes gerais

Visão detalhada

Envio de emails
Envio automatizado de Convites, Carta 
Voucher, Email de Confirmação e Follow up

Inscrições, Hotéis, Passagens Aéreas, 
Transfer, Jantares entre outros

Produtos
Estimativa de custos, acompanhe 
em tempo real todo o 
seu investimento

Controle de Bugdet
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