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ÀREA DE INTERESSE PARA ATUAÇÃO
Interesse em atuar com gestão de eventos, cerimonial, área comercial, vendas e
atendimentos a grupos, treinamentos e capacitações, palestras, representação ou assessoria em
eventos de locais, hotéis ou espaços de eventos, com foco no público corporativo.

PRINCIPAIS QUALIDADES
Dinâmica, comunicativa, responsável, comprometida, objetiva, eficiente e honesta. Facilidade em
gerenciamento de equipes. Experiência no segmento de gestão de eventos e viagens para grupos
corporativos

GRADUAÇÃO E CURSOS
Formação em Pedagogia (2004)
Pós graduada em Gestão de Eventos- UPIS (2011)
Extensão em Cerimonial, Protocolo e Etiqueta para eventos corporativos
(2017) – Nível Avançado
Celebrante de Casamentos – 2018 – Providência Cerimonial
Organização de eventos – EAD Estácio - 2019
Intermediário em Design Gráfico - Adobe Photoshop CS5, Outlook navegação na internet e
rápida digitação.
Curso de Cerimonial e Protocolo – Raab Simões/Upis – Nível intermediário – 2012/2014/2017
Curso de Cerimonial e Protocolo – Raab Simões – Upis – Nível Avançado 2017
Capacitação de Decoração e Eventos Temáticos – Reginaldo Rispoli – 2015/2016
Curso de formação de palestrantes e oratória – Associação Cultural Nova Acrópole – 2014
Curso básico de fotografia 2014
Curso para Cerimonial de casamentos – Providência cerimonial/Rumo ao altar – 2016
Espanhol – Intermediário

EXPERIÊNCIA
Especializada em gestão de eventos corporativos e sociais, assessoria e cerimonial.
Experiência na área comercial no segmento corporativo de Brasília – DF - 2006 até o momento




Aproximadamente 17 anos de atuação na área de eventos e viagens empresariais, dentre
supervisão da base de Brasília da companhia aérea/GOL (2001 - 2005), Interline
Eventos como supervisora do departamento de eventos (2005 - 2006) , 6 anos de
atuação como sócia diretora da empresa DF Turismo & Representações (2006 a 2012), 5
anos de atuação como proprietária da organizadora de eventos - DF Eventos/Luane
Bittes Eventos e Turismo, Assessoria em Eventos (2012 atuando fortemente desde
2012 como Luane Bittes, Assessoria em Eventos e Cerimonial até o momento).

Conhecimento e experiência em planejamento, organização e execução de eventos de médio e
grande porte, desde a emissão de passagens aéreas, controle de hospedagens, receptivos,
contratação de fornecedores diversos tais como; empresas de equipamentos, decoração,
buffets, materiais gráficos, secretaria, montagem de estandes, credenciamento, bem como
todos os itens necessários para realização de eventos corporativos, sociais, culturais, esportivos
e holísticos em todo Brasil.

LUANE BITTES
Assessoria em Eventos, Viagens e Cerimonial
CNPJ: 26.308.277/0001-70
Consultoria, organização e execução de eventos sociais e corporativos com
planejamento estratégicos.
Cerimonial completo ou parcial para eventos:
Sociais: jantares, coquetéis, solenidades de posse de diretoria, festas de confraternizações em
geral.
Culturais: shows e atrações diversas.
Esportivos: organização de Jogos Regionais e Nacionais.
Corporativos: congressos, feiras, reuniões, encontros nacionais e palestras.
Atuação como Mestre de Cerimônias em condução de solenidades com elaboração de roteiros
conforme programação.

SERVIÇOS
Definição do perfil do evento, data, hora e local em todo território nacional;
Levantamento de orçamentos dos serviços necessários para estimativa de preços;
Vistoria e reservas de espaços;
Assessoria completa, planejamento, execução e supervisão;
Coordenação geral de tarefas operacionais e gestão de equipes
Agenciamento de viagens – conhecimento em emissão de passagens aéreas, hospedagens e
receptivos em todo Brasil.
Recursos Humanos (secretarias, recepcionistas, seguranças, brigadistas, manobristas e mestres
de cerimonias);
Contratação e coordenação de fornecedores: buffet, decoração, equipamentos, atrações,
estandes, ambulâncias, seguros, fotógrafos, filmagem, criação de sites e identidade visual,
materiais gráficos, brindes promocionais e atrações diversas para eventos temáticos.

REPRESENTAÇÃO COMERCIAL
Experiência profissional em representação comercial hoteleira nos mercados de Brasília.
Atuação no segmento corporativo para captação de eventos

Hoteis que já fizeram parte da carteira de representação:
Gran Marquise, Marina Park Hotel e Beach Park - Fortaleza, ( 2006 a 2010)
Rede Lucsim hoteis – Recife (2007 a 2011)
Serhs Natal Grand Hotel – Natal ( 2006 a 2012)
Costa do Sauípe – Praia do Forte ( 2008 a 2012)
Armação – Porto de Galinhas ( 2010 a 2013)
Costão do Santinho – Florianópolis ( 2010 a 2012)
Rede Mabu Hoteis – Foz do Iguaçu ( 2013 até Dezembro de 2018)

EVENTOS IMPORTANTES
EVENTOS EM FOCO: projeto para capacitação e treinamentos de profissionais do
segmento de eventos.
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.
Mais informações: luanebittes.com.br/eventoemfoco
@eventos.em.foco

Referências de eventos realizados como mestre de cerimônias,
organizadora oficial, cerimonial e assessoria:
VII Enaje – Encontro Nacional de Juízes e Magistrados – 1100 juízes – 2019 Foz do Iguaçu –
Recanto das Cataratas
29º Congresso das Santas Casas de Misericórdia – 700 participantes – 2019 - Brasília Complexo Brasil 21
Eventos Esportivos da Fenaabb - (700 pessoas Maceió - 2016/ 1500 atletas – Cuiabá 2016)
Eventos esportivos da Caixa Econômica Federal (2012, 2014 e 2016) - 3000 atletas ( Goiania,
Vitória e Blumenau) - Controle total de passagens aéreas, hospedagens e transfer
Posse presidência SINASEMPU
Aniversário Fenae 40 anos/ Posse presidência Fenae (organizadora e agência oficial da Fed.
Nacional do Pessoal da Caixa Econômica Federal – FENAE 2006 a 2016) – 450 a 500 pessoas.
Encontro UNASUL – Associação dos Magistrados de Brasília – AMB/ Escola Judicial da
América Latina - Brasília - 500 pessoas.

XII Congresso de Procuradores Federais – ANPAF – Natal – 400 pessoas.
Encontro ELO- SEST SENAT – Brasil 21 - 700 pessoas.
Posse diretoria ANAUNI/ Festa de Confraternização de fim de ano – Brasília - 700 pessoas
Organização dos Encontros dos Procuradores da Fazenda Nacional - 6 anos consecutivos:


Edições: Costão do Santinho, Enotel, Club Med Rio das Pedras, Clu Med Trancoso em
2017, Gra Palladium 2018, Costão do Santinho 2019 – 300 pessoas
Posse Diretoria Sinprofaz – 300 pessoas – Brasília 2017 – 2015 - 2013
Posse Diretoria CNPL – Brasília - 450 pessoas.
Posse Diretoria CFF – Brasília 500 pessoas.
Posse Diretoria Enafe/ Anpaf – Brasília - 300 pessoas.
Posse Diretoria Anadep – Brasília – 300 pessoas.
Reuniões de diretoria – FENAE - Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa
Econômica Federal – 2006 a 2015
Solenidade de premiação da I Edição do Prêmio Sescoop de Excelência – Brasília - 600
pessoas.
Jantar de Confraternização da Associação Nacional dos Especialistas em Políticas Públicas e
Gestão Governamental – ANESP – Brasília 400 pessoas.
Jantar de Confraternização para a Associação Brasileira de Ensino Superior – ABMES –
Brasília 350 a 450 pessoas – 5 anos consecutivos
Festas Temáticas de fim de ano/confraternização – FENAE (Federação Nacional das
Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal.
Toyota Loja Adhara Veículos e Loja Kyoto Motors – Lançamentos de veículos
Congressos realizados pela ABMES (Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino
Superior) - Edições Maceió, Serhs Natal, Rio de Janeiro e Porto de Galinhas – 450 a 500
pessoas.
Congressos ABIPTI – 7º, 8º e 9º Edição – Brasília - 300 pessoas
38 anos Abipti – 2019 – Coquetel de Confraternização.
Evento do PNUD: Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura – 700 pessoas.
Projeto: desenvolvimento Rural Ceará.
WWF: Reunião Água Brasil nas Bacias Hidrográficas – 600 pessoas – Pirenópolis- GO
Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura.
Projeto: Curso de Treinamento “Realizando o adequado gerenciamento de contratos”.
Congresso Colégio Notarial – Wish Foz do Iguaçu – Edição 2018 – 450 participantes.
Congresso Confederação Nacional dos Cartórios – Edição Mabu Thermas – Foz do Iguaçu
2019 – 300 participantes .
Congresso Santas Casas Brasil 21 – Edição 2015 / 2019 – Brasília 600 participantes.
Dentre vários outros durante 16 anos de experiência no segmento.

SOLICITE REFERÊNCIAS COMERCIAIS POR EMAIL.
Sem mais para o momento, permaneço à disposição para mais esclarecimentos e uma breve
conversa pessoalmente, para juntos encontrarmos alternativas e oportunidades de boas
parcerias.
Conte comigo desde já!
Cordialmente

