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Sobre nós
Equipe altamente capacitada com profissionais com 
mais de 25 anos de experiência em turismo, atuando 
em diversos segmentos:

Congressos e Eventos: 
Transformar a mais simples reunião em um inesquecível 
evento, utilizando a tecnologia como verdadeira aliada.

Corporativo:
Implementação de políticas de viagens, estratégias que 
geram economia, gerenciamento do fluxo das solicitações, 
relatórios gerenciais customizados entre outros.

Viagens de Incentivo:
Mais que uma simples viagem, a Levitatur oferece 
experiências únicas e transformadoras, tanto no Brasil 
quanto no exterior.

Viagens a lazer:
Transformamos a sua viagem em uma experiência 
inesquecível, pacotes turísticos nacionais e internacionais, 
trabalhamos com os principais fornecedores do mercado e 
temos uma equipe especializada nos mais diversos roteiros.



Ganhadora de:
• 14 troféus do Prêmio Caio, o“Oscar dos Eventos”; 
• Certificada com o Selo de Qualidade ABEOC/ABNT;
• Nosso CEO Terlange Souza foi escolhido como Personalidade do Ano no 

segmento de Turismo para Eventos.

Premiações
e certificações



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!

*Consulte-nos sobre as políticas de gratuidade de cada benefício

Quais são as vantagens da Levitatur como 
Agência de Turismo oficial do seu evento?

Sistema de RSVP Automatizado - Benefício GRÁTIS

Aplicativo Mobile do seu evento - Benefício GRÁTIS

Sistema Gerencial Online - Benefício GRÁTIS

Hotéis

Cias Aéreas

Receptivo

Eventos

Cortesias em Hotéis

Transparência

Venda Online

Atendimento Bilíngue através de 0800

Atendimento Emergencial

Atendimento no Local do Evento



Eventos
1. Sistema de RSVP Automatizado

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

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

Produtos
Produtos, Inscrições, Hotéis, Passagens 
Aéreas, Transfer, Jantar e outros.

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

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

Sistema personálizavel
Personalize desde o convite até mesmo os 
textos e produtos oferecidos aos convidados

Celular ou Computador
Acesse de onde estiver, totalmente online, 
basta ter acesso a internet

Visão Macro
Visão macro dos status (confirmado, cancelado e 
pendente)

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

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

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

Confirmação 100% Online
Sistema simples e intuitivo, seus convidados 
acessam o convite e confirmam todos os 
serviços oferecidos online



2. Aplicativo Mobile do seu evento

Desenvolvemos um aplicativo para celulares IOS 
e Android com informações personalizadas do 
seu evento

Programação;

Convidados;

Local do evento com rota via gps;

Imagem estática da planta do evento;

Contatos do evento;

Informações sobre a agência de turismo;

Envio de mensagens de push para os usuários que 
baixarem o aplicativo;

Disponível na Apple Store para iphone e no Google Play 
para celulares android;

Eventos



3. Sistema Gerencial Online

A organização do evento poderá acompanhar 
em tempo real a evolução do evento e 
todo o trabalho desempenhado com total 
transparência pela Levitatur Turismo.

Eventos



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

Cias Aéreas
Negociações de descontos especiais 
para os participantes do evento.

Receptivo
Negociações com empresas locais 
para serviços de transfers e passeios.

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

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

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

Visto Brasileiro para Estrangeiros
Auxílio na obtenção de visto e documentos 
necessários para viagem ao Brasil.

Atendimento Bilíngue através de 0800
Equipe capacitada com profissionais bilíngue para 
atender convidados nacionais e internacionais.

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

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

Eventos



Corporativo

O Sistema de Viagens Corporativas Levitatur é a plataforma 
mais completa e eficiente para gestão de viagens da sua 
empresa.

• Implementação da política de viagens;
• Análise de administração de recursos de viagens;
• Implantação de estratégias para gerar economia;
• Gerenciamento do fluxo de viagem;
• Entre outros. 

Com uma interface amigável e de fácil operação, a solução 
é baseada em workflow que permite aos solicitantes e 
aprovadores diversos recursos.



Comparativo de Preços de Hotel e 
Passagens Aéreas

Pesquisa e Emissão de Passagens 
Aéreas

Pesquisa e Reserva de Hotel

Locação de Veículos

Fluxo de Aprovação

Políticas de Viagens

Relatórios Customizados

O Sistema pode ser acessado através de 
Computador ou Aplicativo 

Cadastro e rateio de centros de custo; 

Cadastro de centro de custo com atribuição de 
orçamento; 

Cartões corporativos EBRA/CTA

Cadastro de Cartões por período de aplicação

Cadastro de motivos e justificativas

Processo de reembolso

Corporativo



BUSCA AÉREO,
HOTEL E CARRO

VALIDAÇÃO
DA POLÍTICA

FINALIZAÇÃO
DA RESERVA

APROVAÇÃO

E-TICKET
+ ALERTAS 

O PROCESSO

Corporativo



Pesquisa: Aéreo

Visualização em 
abas: ida e volta

Alerta visual:

VALIDAÇÃO AUTOMÁTICA A CADA ETAPA DO PROCESSO

Visualização da:
Disponibilidade 
de Hotéis

com horário de 
preferência:
Recomendações 
de opções mais 
baratas na política

Política de Hotel 
baseado em range 
de valor

serviços adicionais: 
aluguel de carro
serviços offline

Pesquisa: Hotel

Corporativo



Finalização da reserva

TODOS OS DADOS DA RESERVA EM UMA ÚNICA TELA:

Aéreo;
Hotel;
Carro;
Transfer;
Escolha do aprovador;
Escolha do motivo e justificativa;
Campos específicos;
Envia para aprovação.

Corporativo



Aprovador recebe 
um e-mail com:

Avaliação das políticas;
Motivo, justificativa;
Comparativo dos valores.

A partir do e-mail 
pode:

Aprovar no desktop;
Aprovar no smartphone.

Corporativo

E-mail de aprovação



SLA DE PROCESSOS

RESERVA E APROVAÇÃO DESKTOP E SMARTPHONE

Viajante 
cria a reserva

Aprovador recebe e
autoriza em 2 cliques

Emissão

Responsável que não enviou reserva para aprovação: Recebe alerta 4 horas antes do 
prazo.

Responsável que não aprovou: Recebe alerta pedindo a aprovação. 

Buscam voos para 
o destino escolhido, 
baseados na política 
de viagens da empresa

Agência de viagem 
recebe uma notificação 
de reserva aprovada

1 2 3

Corporativo



E-ticket + alertas
Bilhete eletrônico + Lembrete de viagem

Viajante recebe e-mail 
logo após a emissão

Um dia antes da viagem o 
sistema envia um lembrete com:

Dados do voo;

Previsão do tempo no destino;

Link para web check in.

Corporativo



Relatórios

CRÉDITO DE 
CARBONO

DESVIO DE POLÍTICAS 
DE VIAGEM

RESERVAS NO 
PRAZO

BILHETES EM 
ABERTO

ADERÊNCIA AO 
SELF-BOOKING

Corporativo



Viagens à lazer
Temos um departamento exclusivo de viagens à lazer, com profissionais 
experientes que podem dar aos passageiros dicas preciosas de cada 
roteiro, transformando a viagem em uma experiência inesquecível. Dentre 
os nossos serviços estão: 

Emissão de Passagens Aéreas;

Reservas em Hotéis e Resorts;

Pacotes com Roteiros Nacionais e 
Internacionais;

Intercâmbio;

Venda de Chip de telefone e internet 
para viagens internacionais;

Seguro viagem;

Cruzeiros;

Traslados;

Passeios;

Ingressos para Parques e 
Atrações;

Viagens de Lua de Mel;

Viagens de incentivo;



Clube 
de Benefícios

Além de toda experiência em roteiros personalizados, atendimento 
de qualidade e estrutura de profissionais com mais de 25 anos de 
mercado, você tem acesso a descontos nas principais operadoras de 
turismo e em redes de hotéis parceiras. Os descontos variam de 10% a 
20% (dependendo a negociação com cada fornecedor).

No Clube de Benefícios Levitatur, todos ganham: Você e seus 
colaboradores.

Abaixo alguns hotéis e operadoras de turismo que já temos parceria 
firmada:

• Accor; 
• Agaxtur;
• Atlantica 
• Costa Cruzeiros; 
• CVC;
• Intercity;  
• Mabu;
• Melia; 

• MSC Cruzeiros; 
• Royal Palm;
• Royal Palm Plaza; 
• Rede Bourbon;
• Rede Transamérica de Hotéis;
• Windsor Hotéis; 
• Wyndham Hotels & Resorts;



diretoria@levitatur.com.br R. Mastropaulo, 46 - Tatuapé

www.levitatur.com.br

Estamos preparados
           para fazer a diferença

(11) 2090 1030 (11) 9 9738 1945

https://www.levitatur.com.br/
tel:1120901030
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511963796882
mailto:diretoria%40levitatur.com.br?subject=
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