Especializada em eventos empresariais,
pós graduada em gestão de eventos com
diversos cursos de extensão em cerimonial e protocolo, Luane Bittes atua há mais
de 15 anos em todo território nacional nos
mais diversos segmentos de eventos,
sejam eles corporativos, sociais, culturais
ou esportivos.
Possui uma vasta experiência no gerenciamento de eventos de médio e grande
porte além de atuar no agenciamento de
viagens para grupos, oferecendo serviços
de emissão de passagens aéreas, organização de hospedagens e receptivos para
eventos em geral.

SERVIÇOS
Organização de eventos corporativos, sociais, culturais e esportivos.
Planejamento estratégico.

Agenciamento de viagens para grupos.

Cerimonial completo e parcial para eventos.

Recursos Humanos: credenciamento, mestre de
cerimonias, recepcionistas, seguranças, brigadistas,
manobristas, equipe de credenciamento e secretaria.

Coordenação geral das tarefas operacionais.
Vistoria e reservas de espaços.
Assessoria completa, planejamento, execução e
supervisão.
Estimativa de custos de todos os serviços necessários conforme perfil do evento.

Análise, contratação e coordenação de
fornecedores: locais, buffet, decoração, equipamentos, atrações, estandes, ambulâncias, seguros,
fotografia, filmagem, criação de sites e identidade
visual, materiais gráficos, brindes promocionais e
atrações diversas para eventos temáticos.

Equipes preparadas para coordenação e execução do evento com planejamento estratégico.
Assessoria e apoio administrativo à comissão
organizadora na execução do evento.
Definição do planejamento das atividades a
serem desenvolvidas no local do evento.
Coordenação e supervisão dos trabalhos de
terceiros e prestadores de serviços.
*Congressos, conferências, fóruns, simpósios,
workshops, palestras, feiras, encontros nacionais,
premiações, solenidades de posse de diretoria,
inaugurações, lançamento de produtos, aniversários de entidades de classe e confraternizações
em geral.

MESTRE DE CERIMÔNIAS
Apresentação de solenidades e condução de cerimônias
corporativas.
Elaboração de roteiros com precedências adequadas.
Planejamento do cronograma do evento.

CASAMENTOS
Atuação como celebrante de casamentos.
Confecção do roteiro personalizado conforme necessidade
do casal.
Cerimônias personalizadas.

CAPACITAÇÕES, PALESTRAS
E WORKSHOPS
Elaboração de conteúdos para treinamento de equipes.
Ideal para profissionais do segmento e empresas que
querem treinar colaboradores com foco em planejamento, organização e execução de eventos de médio e
grande porte.
Consultoria in loco das necessidades de cada evento e
em especial da empresa para capacitação da comissão
organizadora.
Atuação como palestrante sobre planejamento estratégico e gestão de eventos.

EVENTOS EM FOCO
O evento une profissionais do segmento com conhecimentos da atualidade e traz oportunidades de trocas de
experiências assertivas sobre o universo dos eventos
corporativos, sociais, culturais e esportivos, com palestrantes que atuam nas áreas de interesse dos participantes.
O workshop oferece condições para a melhoria nas
relações comerciais, capacita profissionais e estudantes
para atuarem com conhecimentos técnicos na organização de eventos e estimula o network entre fornecedores e
clientes, com o objetivo de aperfeiçoamento profissional.

Saiba mais: www.luanebittes.com.br/eventoemfoco
Instagram: @eventos.em.foco

A melhor forma de conhecer a qualidade dos serviços é através
daqueles com quem já trabalhamos. Durante esta caminhada, clientes
especiais confiaram em meu trabalho e construíram uma história.
Conheça alguns dos principais clientes, minha motivação!

E-mail:
diretoria@luanebittes.com.br
Skype:
luanebitteseventos
Contato/WhatsApp:
(61) 9 . 9995-2860
facebook.com/luanebittes
instagram.com/luanebittes.eventos
www.luanebittes.com.br

