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AGÊNCIA DE
TURISMO
OFICIAL PARA
SEU EVENTO
A Levitatur Viagens e Turismo é uma agência especializada
no mercado corporativo, eventos e lazer, com atuação baseada
em modelos de administração e gestão. Totalmente estruturada
com o que há de mais moderno em tecnologia.

A LOGÍSTICA DO SEU EVENTO COM UMA ESTRUTURA COMPLETA

Nosso objetivo é transformar a mais simples reunião em
um inesquecível evento, utilizando a tecnologia como
verdadeira aliada. Convidamos você para conhecer um
pouco sobre nossa empresa!

Agência de Turismo ganhadora de 14 Troféus no Prêmio Caio

e
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NOSSA
EQUIPE

Nossa equipe é formada por pr

sionais altamente

capacitados, com vasta experiência no mercado de
eventos, desde reuniões á congressos, nacionais
e internacionais.
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Análisamos o br

ng para proposta, contrato e

negociações com fornecedores;
Desenvolvemos site, news e sistema gerencial.
A comissão organizadora poderá acompanhar todas
as reservas solicitadas online através do sistema
gerencial;

Comercializamos os serviços através do site, e-mail,
chat online ou telefone;
Enviaremos uma equipe especializada para acompanhar
o evento;
Realizaremos o fechamento do evento, com relatórios de
toda a movimentação dele em nossa empresa.

Com o acesso on-line, através de login e senha, a
comissão acompanhará toda a movimentação do evento
na nossa empresa.

TRANSPARÊNCIA
ATRAVÉS DO
SISTEMA
GERENCIAL
ONLINE

MUITO SIMPLES E PRÁTICO
PÁGINA INICIAL PARA BUSCA COM
FILTROS
• Data de emissão
• Cliente (pessoa física ou jurídica que
efetuou a reserva)
• Nome do passageiro/hóspede
• Fornecedor (nome do hotel, cia aérea etc.)
• Produto
• Geração de relatório em Excel

RELATÓRIOS COMPLETOS ON-LINE
• Vôo – data / horário / cia aérea / rota
• Hospedagem – hotel / período
• Receptivo – traslados / passeios

A organizadora do evento terá acesso a todos os
contratos de nossos fornecedores:

TRANSPARÊNCIA
NAS
NEGOCIAÇÕES

HOTÉIS
Negociações de tarifas e bloqueio dos principais hotéis
próximos ao evento.
RECEPTIVO
Negociações com empresas locais para serviços como
transfers, passeios, entre outros.
CIAS AÉREAS
Negociações de descontos especiais para os
participantes do evento com as cias aéreas nacionais
(Brasil/Cidade do Evento/Brasil).

ACESSO
AOS PRODUTOS
ONLINE

Criamos um hotsite para o evento, dentro do site da Levitatur, com logo,
local, texto sobre o evento, link para o site principal do evento e todos os
produtos comercializados pela Levitatur (Passagens Aéreas, Hotéis,
Transfers, Passeios e Pacotes Pré e Pós Evento. Tudo isso online sem
sair de casa.

PLATAFORMA DE RSVP
Campanhas customizadas com completa gestão de convidados,
produtos e disparos de emails, totalmente integrado.

PLATAFORMA
DE RSVP

SIMPLICIDADE
Interface amigável e de fácil entendimento tanto para a
navegação do usuário quanto para a gestão dos administradores.
TRANSPARÊNCIA
Acompanhe em tempo real e de qualquer lugar o andamento do
relatórios gerenciais disponíveis.

ATENDIMENTO EMERGENCIAL 24 X 7
A Levitatur disponibiliza um “plantão de atendimento”, 24 horas
por dia , 7 dias da semana, que contará com todas as ferramentas
para suporte em vendas já realizadas e para novas solicitações

EQUIPE
EMERGENCIAL
24 X 7

emergencial).
EQUIPE AUXILIANDO NO EVENTO
Estrutura no local do evento com computadores,internet e
participantes do evento.
VISTO BRASILEIRO PARA ESTRANGEIROS
Auxiliamos na obtenção de visto brasileiro, assim como demais
documentações necessárias para embarque com destino ao Brasil.

CORTESIA EM HOTÉIS ACORDADOS PARA O EVENTO
Todas as cortesias geradas pela movimentação, serão repassadas
para a organização, de acordo com a negociação com
os fornecedores.

BENEFÍCIOS
PARA COMISSÃO
ORGANIZADORA
E PARTICIPANTES
DO EVENTO

DESCONTOS DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS
De 10 a 25% de desconto em passagens aéreas nacionais, de acordo
com a negociação com os fornecedores.

REEMBOLSO IMEDIATO
Reembolso imediato (próxima fatura), descontando os valores das
multas, de acordo com a regra tarifária do bilhete.

PARCELAMENTO SEM JUROS - BOLETO OU CARTÃO
DE CRÉDITO
Parcelamento em até 5 vezes sem juros através de boleto bancário
ou cartão de crédito, seguindo as regras da empresa.

CANAIS DE COMUNICAÇÃO
Disponibilizamos a linha 0800 776 1030 e "chats" online, para
facilitar a comunicação, sem gerar custos aos participantes do evento.
Consulte-nos sobre as politicas.

VISÃO
Brasil e no Brasil
Ser a agência de
de viagens
viagens referência
e turismo no
referência
através
nossos
de logística
para congressos e
exterior,de
através
de serviços
nossos serviços
de logística
eventos até 2022.
para eventos, lazer e viagens corporativas até 2020.
MISSÃO
Satisfazer nossos clientes por meio da excelência
e qualidade no atendimento personalizado de
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OBRIGADO
+55 11 2090-1030

diretoria@levitatur.com.br

serviços em eventos, viagens corporativas e a lazer,
com um modelo de gestão focado na transparência
e no respeito aos nossos clientes, colaboradores
e fornecedores.
POLÍTICA DE QUALIDADE
Realizar melhoria continua em nossos processos e
aprimorar os nossos colaboradores para satisfazer
nossos clientes.

www.levitatur.com.br

bloglevitatur.com.br

