
Catálogo 
de associados 
Rio de Janeiro 



Catálogo de associados Rio de Janeiro 

22 Marketing e Eventos 
Somos uma agência de marketing e produção de eventos, pronta para fazer um 
projeto criativo e diferenciado para superar as suas expectativas. 
Porque 22? 22 é um número poderoso. Tem o poder de transformar os sonhos mais 
ambiciosos em realidade. É também o número de maior sucesso. Traz consigo 
grandes idéias e planos, idealismo, liderança e confiança. 
Av. Nossa Senhora de Copacabana, 749 sala 908  Copacabana 
CEP: 22050-002 | Rio de Janeiro-RJ 
Telefone: (21) 3563 1582 / 21 3576 1582 
www.22mkt.com.br 

3J Turismo, Negócios e Eventos 
A 3J Eventos é atuante em promover com qualidade as mais diversas soluções em 
eventos como: Feiras, Congressos, Convenções, Casamentos, Festas, Workshops e 
Treinamentos. A melhor tecnologia em equipamentos de áudio, projeção, iluminação 
e tradução simultânea de última geração e o melhor atendimento com profissionais 
qualificados desde o primeiro contato até o término do seu evento. O sucesso de 
nossos clientes é a nossa missão! 

Av. José Bento Ribeiro Dantas, 1233 Sala 04  Manguinhos 
CEP: 28950-000 | Armação dos Búzios-RJ  
Telefone: (22) 2623 3250 
contato@3jeventos.com.br 
www.3jeventos.com.br 
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3JH Gestão e Tecnologia 
Atuando na área de Consultoria e Implantação de sistemas ERP desde os anos 90, 
terminamos por acumular uma vasta experiência nas diversas plataformas utilizadas 
em todos esses anos. Com esse aprendizado e com as peculiaridades do mercado, 
terminamos por nos transformar em reconhecidos provedores de soluções. 

Av. Rio Branco, 1  12º andar Centro 
CEP: 20.090-003 | Rio de Janeiro-RJ 
Telefone: (21) 2717 8291 
www.3jh.com.br 

Angra Eventos 
Desde 1996 nós viabilizamos sonhos e colocamos muitas ideias em prática. São 17 
anos muito bem vividos, com muitas vivências positivas e o constante desejo de 
evoluir através da inovação. Inclusive, a inovação faz parte da nossa premissa 
profissional. Por isso, nada mais justo do que trazer para o nome da nossa empresa 
a característica motivadora do nosso trabalho. 
Rua Jornalista Orlando Dantas, 58 
Botafogo - Rio de Janeiro-RJ 
CEP 22231-010 
Telefone: (21) 2554 7000 
contato@inovacaoproducao.com.br 
www.angraeventos.com.br 
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. Soluções criativas para eventos, congressos e seminários. 

. Planejamento, gerenciamento e produção  

. Assessoria de imprensa especializada 

. Desenvolvimento de campanhas (on line e off line) e sites 

www.aaposta.com.br 
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tel: 21 2486 3249 

www.aaposta.com.br 

Av. das Américas, 500 Lj 127 Bloco 03 
CEP 22.640-100 

contato@aaposta.com.br 
facebook/AAposta 
instagram/AAAposta 
twiter/AAAposta 
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Atlantico Búzios Convention & Resort 
O Atlântico Búzios é um charmoso hotel situado à frente da Baía da Armação dos 
Búzios, a apenas 2 horas do Rio de Janeiro. Além de 135 apartamentos, o hotel 
oferece uma excelente infra-estrutura e um ambiente elegante e refinado. 
Oferecemos uma estrutura completa para o seu conforto e bem estar, nas suas 
viagens de negócios ou turismo. 
Estrada da Usina, 294 Centro 
CEP: 28950-000 | Armação dos Búzios-RJ 
Telefone: (22) 2620 8850 
www.atlanticobuzios.com.br 

Baalca Som 
Atuamos no mercado desde 1983 no segmento de locação de equipamentos em 
eventos, e temos como padrão de qualidade disponibilizar a melhor tecnologia 
com equipamentos de última geração e o melhor atendimento com profissionais 
qualificados para que o cliente sinta-se tranquilo desde o seu primeiro contato até 
a finalização de seu evento. 
Rua Daniel Thompson, 321, Campo Grande 
Rio de Janeiro/RJ. CEP 23093-010 
Telefone: (21) 2412 7151 
www.baalca.com.br 
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. Eventos corporativos, esportivos e culturais 

. Ações de marketing promocional e exposições 

. Empresa há mais de 25 anos no mercado 

www.barralivre.com.br 
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(21) 3348 8426 

(21 3342 7098 

R. Gen. Ivo Soares, 291 Taquara 
CEP 22710-005 

www.barralivre.com.br 
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BEC Turismo & Eventos 
Operadora de Receptivo Internacional que oferece: pesquisa sobre novos produtos, 
experiência internacional para lidar com clientes e compromisso com a qualidade e 
com nosso meio ambiente. 
Especialidades: congressos e eventos; grupos de incentivos; receptivo de cruzeiros 
internacionais; receptivo de vôos internacionais; Sightseeing; itinerários sob medida; 
ecoturismo e programas de interesse específico. 

Rua Barão de Ipanema, 56 Sala 301  Copacabana  
CEP: 20250-032 | Rio de Janeiro-RJ 
Telefone: (21) 3265 8868 / 3265 8880 
comercial@bec-eventos.com.br 
www.bec-eventos.com.br 

Bem Estar 
O Programa Bem-Estar é uma iniciativa do IMPG – Instituto Melhores Práticas de 
Gestão , uma organização do terceiro setor que tem como Missão: “Adicionar 
valor, junto aos nossos usuários, parceiros, colaboradores, fornecedores e 
comunidade, com ações que visam melhorar seus padrões de ambiente e hábitos 
de vida, fortalecendo atitudes cada vez mais saudáveis”. 
Avenida Ernani do Amaral Peixoto, 60, 901 Parte   Centro 
CEP: 24020-076  |  Niterói-RJ.  
Telefone: (21) 2722 0202 
www.bemestar.org.br 
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Brazilian Incentives & Tourism 
Somos uma equipe gerenciada, confiável e inovadora. Somos grandes o suficiente 
para cumprir as idéias mais exigentes, mas pequena o suficiente para oferecer-lhe 
serviço de qualidade com um toque pessoal. Nosso sucesso nos EUA e no mercado 
europeu, que exigem os mais elevados padrões de qualidade e criatividade, é o 
resultado da nossa sensibilidade em cumprir as expectativas de nossos clientes e da 
boa organização dos programas. 

Rua Barão de Ipanema, 56 Sl. 501 Copacabana 
CEP: 22050-030 | Rio de Janeiro-RJ 
Telefone: (21) 3208 9026 / 3208 9001 
www.bitourism.com 

BRN Produções 
Produção e cursos para eventos 

Rua Silveira Martins, 147, Apto 512, Flamengo 
CEP: 22221-000 | Rio de Janeiro-RJ 
Telefone: (21) 98363 1111 
www.brncursos.com.br/ 
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. Montagem de estandes especiais 

. Organização de eventos (congressos, seminários, convenções etc) 

. Decorações temáticas 

. Organização e gerenciamento de eventos corporativos 

www.bureaueventos.com.br 
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Montagem de estande Bahiatursa 
ABAV | Riocentro 

Inauguração do Banco de 
Desenvolvimento 

da China no Rio de Janeiro 
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tel: 55 21 3323 3500 Praça Floriano, 55 sala 702 
Cinelândia 
Rio de Janeiro-RJ 
20031-050 
eventos@bureaueventos.com.br 

www.bureaueventos.com.br 
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. Há mais de 20 anos no mercado 

. Assessoria em eventos e estandes promocionais 

. Cerimonial, público (política) e privado (corporativos) 

. Organização e gerenciamento em todo o Brasil 

www.cmeventos.com.br 
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Abertura ABM São Paulo 

Lançamento de série 
para History Channel 
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(21) 2539 1214 Rua Marques, 3 Sala 101 
Humaitá 
CEP: 22260-240 
Rio de Janeiro-RJ 

www.cmeventos.com.br 
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Certame Display  
A Certame organiza, gerencia e monta eventos muito expressivos em vários países. 
Desde 1981 atuamos na completa estruturação de eventos, planejamento, 
organização, promoção e montagem, oferecendo nossa garantia total de qualidade a 
todos os nossos clientes. Nos diferenciamos pela flexibilidade em atender às 
necessidades e possibilidades de cada cliente , criando projeto personalizados que se 
identifique com a sua imagem institucional. 

Av. Presidente Wilson, 210 - 11º. andar Centro 
CEP: 20030-021 - Rio de Janeiro-RJ 
Telefone: (21) 3974-2000 / 2524-2991 
www.certame.com 

Cia Caminho Aéreo Pão de Açúcar 
Sempre atenta a oferecer ao turista um serviço de excelência, a Companhia 
Caminho Aéreo Pão de Açúcar planeja investir, com recursos próprios, ainda mais 
na modernização do complexo turístico. Nos últimos 5 anos mais de R$ 25 milhões 
foram investidos em melhorias nos morros Urca e Pão de Açúcar. A empresa 
também investe constantemente na qualificação de seu corpo de funcionários 
altamente especializado e treinado periodicamente pela diretoria técnica. 

Av. Pasteur, 520 Urca 
CEP: 22290-240 | Rio de Janeiro-RJ 
Telefone: (21) 2542 8409 / 2542 1641 
www.bondinho.com.br 
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. Localização central, entre 2 estações de metrô  

. Área exclusiva, coberta, para carga e descarga  

. Elevador jumbo para grandes volumes 

. Ar condicionado central 

. Estacionamento com 1000 vagas 

. Serviço completo de catering 

www.riocidadenova.com.br 
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Pavilhão de 5.000 m² 
Salão nobre de 1.000 m² 

Localização privilegiada 

5 Salas de Conferência 
em formato auditório 

Foyer de 600 m² 
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Telefone: (21) 3293 6704 
                           3293 6721 

Av. Paulo de Frontin, 01 Sala 01 
CEP: 20260-010  Cidade Nova 
Rio de Janeiro-RJ 

www.riocidadenova.com.br 
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Comunica 
Rua Vice-Governador Rubens Berardo, BL 1/1.101, 175 Gávea  
CEP 22451-070  Rio de Janeiro-RJ 
Telefone: (21) 2512-4041 

Creacteve Eventos e Turismo 
Nossa proposta de parceria inclui desde a elaboração de um planejamento 
estratégico até a implementação de todas as etapas operacionais relativas ao 
evento, de modo a alcançar os objetivos propostos, com otimização de recursos, 
sempre adaptados às necessidades estratégicas do cliente. Desenvolvemos 
parcerias fundamentais, reunindo profissionais e empresas especializadas na 
realização de eventos, possibilitando oferecer soluções inteligentes com 
competência e criatividade. 

Av. Evadro Lins e Silva, 840 - Sala 902 Barra da Tijuca 
CEP: 22631-470 - Rio de Janeiro-RJ 
Telefone: (21) 2178 2515 
www.creacteve.com.br 





Catálogo de associados Rio de Janeiro 

. Criação, planejamento e organização de eventos 

. Organização de exposições e feiras 

. Programação visual 

. Gerenciamento de sociedades científicas 

www.congregare.com.br 
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Organização de congressos 

Ambientações para eventos 



Telefones: (21) 2240 9313 
2524 4401 
2544 9365 

congregare@congregare.com.br 

Av. Rio Branco, 257 Grupo 906 
Centro - Rio de Janeiro-RJ 
CEP: 20040-009 

www.congregare.com.br 
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Equipe XR2 Equipamentos 
A Equipe XR2 é uma empresa formada por profissionais com grande experiência no 
mercado de eventos. Nossa equipe técnica, altamente qualificada, é treinada para 
lhe oferecer serviços e soluções para convenções, congressos, feiras e reuniões. 
Somos uma empresa que oferece uma atraente combinação de serviços técnicos, 
preços competitivos e equipamentos profissionais mais modernos do mercado. 
Travessa Juraci, 44, Penha 
CEP: 21020-220 - Rio de Janeiro-RJ 
Telefone: (21) 3203 4980 / 3203 4983 
www.xr2.com.br 

Executive One 
Há quase 10 anos, a Executive One se dedica ao mercado hoteleiro de eventos, 
fornecendo soluções de tecnologia com qualidade na realização dos seus serviços. 
A Executive One está presente nos principais hotéis 5 estrelas do Rio de Janeiro, na 
área de Audiovisual, Video Conferência e Business Center. 

Rua Tirol, 727, Freguesia 
CEP: 22750-008 - Rio de Janeiro-RJ 
Telefone: (21) 2236 1005 / 2236 1664 
www.executiveone.com.br 
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Exemplo | Excalibur Eventos 
Fundada em 1989 a Excalibur Feiras, Congressos & Eventos é uma empresa 
especializada na organização, promoção e realização de feiras e eventos setoriais e 
corporativos. A missão da empresa é buscar a melhor solução em eventos para o 
seu cliente, em vista de promover sua marca e suas vendas, realizando assim 
congressos, convenções, eventos corporativos e de varejo. Hoje, a Excalibur 
contabiliza a realização de mais de 200 feiras e congressos e mais de 100 
convenções e eventos corporativos. 

Praia do Flamengo, 66, Salas 619/1405, Bloco B, Flamengo, 

CEP: 22210-903  - Rio de Janeiro-RJ 

Telefone: (21) 3253 3004 
www.excalibureventos.com.br 
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Fábula Eventos 
A Fábula atua na organização de eventos e concepção de projetos, cuidando do 
planejamento, criação, divulgação e produção final. Atendemos desde pequenas 
reuniões executivas até eventos de grande porte. Trabalhamos com a ideia de 
conceito e implementação, criando estratégias de comunicação e marketing. 
Desenvolvemos parcerias importantes que hoje nos possibilitam oferecer 
soluções inteligentes, com competência e sofisticação. 

Boulevard Vinte e Oito de Setembro, 86 Loja G Vila Isabel 
CEP: 20551-030 - Rio de Janeiro-RJ 
Telefone: (21) 2232 3925 
www.fabulaeventos.com.br 

Fagga Eventos | GL Events Exhibitions 
No setor de moda e beleza, realiza uma das principais feiras, entre elas o 
Première Vision São Paulo. No área de construção, saneamento e infraestrutura, 
organiza duas feiras Construir (Rio e Minas), e no setor cultural amplo destaque 
para três Bienais do Livro da Bahia, de Minas e do Rio de Janeiro. Com 30 anos 
de mercado, a Fagga é uma das maiores organizadoras de eventos do Brasil. 
Rua Conde de Irajá, 260 - 1° andar 
Botafogo - CEP: 22271-020 
Tel: (21) 3035-3100 | Fax: (21) 3035-3101 
www.fagga.com.br 





Catálogo de associados Rio de Janeiro 

Gauche Eventos 
Empresa focada em gestão de eventos, do marketing promocional aos congressos 
tecnológicos/científicos, oferecendo uma completa gama de serviços que abrange 
desde o planejamento até o gerenciamento e pós-evento. Constituída em 1991, 
Gauche Eventos alcançou ao longo destas duas décadas elevado nível profissional 
na criação, organização, planejamento, execução e promoção de eventos 
corporativos, congressos técnicos/científicos, exposições temáticas, campanhas de 
mobilização e cerimônias. 

Praia do Flamengo, 66 Bloco B Salas 1301 e 1302 Flamengo 
CEP: 22210-030 - Rio de Janeiro-RJ 
Telefone: (21) 2005 5040 
www.gauche-eventos.com.br 

F K Viagens e Eventos 
Empresa especializada em organização de eventos em diversas cidades. Conta com 
uma equipe de 20 funcionários com até 18 anos de experiência, 20 terminais 
conectados a internet, sistema de reservas aéreas SABRE, sistemas de reservas 
hoteleiras e controle operacional próprios. Com comprovada experiência no 
mercado, e profundo conhecimento da realidade do mercado estamos aptos a 
atender congressos de grande porte. 

Av. Graça Aranha, 19 Grupos 501/502 Centro 
CEP: 20030-002 - Rio de Janeiro-RJ  
Telefone: (21) 3212 1300 
fk@fkviagens.com 
www.fkviagens.com 
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GAP EVENTOS 

. Congressos médicos, seminários e convenções 

. Empresa criada em 1995 

GAP TOUR 

. Sempre com as melhores tarifas de viagens 

  e hospedagem para eventos 

www.gapcongressos.com.br 
www.gaptour.com.br 
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Organização de feiras 

Congressos 
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Telefone: (21) 2215 4476 Rua Voluntários da Pátria, 286/201 
Botafogo - Rio de Janeiro-RJ 
CEP: 22270-010 

www.gapcongressos.com.br 
www.gaptour.com.br 
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. Eleito o principal centro de convenções da América do Sul pelo World 
Travel Awards, o Riocentro possui espaços planejados para a realização 
de eventos simultâneos 
. O centro de convenções foi escolhido pela FIFA para sediar o Centro 
Internacional de Transmissão (IBC) da Copa do Mundo da FIFA™ 2014 e 
do Comitê Organizador Local (COL) e será palco de Competições 
Olímpicas nos jogos de 2016 
. O Riocentro ocupa 571 mil m², com jardins, rio e lago e 100 mil m² são 
de área construída (5 pavilhões), destinada aos mais variados eventos, 
de lançamentos de produtos, festas, shows, feiras e congressos à 
requintados eventos corporativos 

www.riocentro.com.br 
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Área de 571 mil m² 

Convenções 

Espelho d`água 
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Telefone: + 55 21 3035 9100 Estr. dos Bandeirantes, 8626 
Jacarepaguá, Rio de Janeiro-RJ 

www.riocentro.com.br 
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Hoffmann® 
Há 30 anos a Hoffmann® vem se dedicando ao mercado de eventos, fornecendo 
equipamentos de alta tecnologia visando sempre a qualidade na realização do 
serviço. 

R. Cardoso Marinho, 28 – Santo Cristo 
CEP: 20220-370 - Rio de Janeiro-RJ 
Telefone:  (21) 2253 8000 
www.hoffmann.com 

Grupo Promove  
Pioneiro no segmento de Formaturas Institucionais, cuida de todos os detalhes 
desde o planejamento à execução dos eventos, trazendo benefícios para as 
Instituições de Ensino e seus alunos que, sem qualquer custo, participam de um 
evento único. Diversos modelos de convites, álbuns, canudos, placas de 
homenagem, brindes e outros produtos fazem parte do portfólio da empresa. 
Presente em quase todas as regiões do país, conta com a maior infraestrutura do 
mercado de formaturas. 

Boulevard Vinte e Oito de Setembro, 86, Loja G, Vila Isabel 
CEP: 20551-030 - Rio de Janeiro-RJ 
Telefone: (21) 2232 3925 
www.grupopromove.com.br 
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Idealizar & Comunicação 
É uma empresa de comunicação e organização de eventos, com equipe capacitada 
para o atendimento ao cliente, planejamento, criação e produção. Com 12 anos de 
atividade, possui portfólio diversificado e uma fiel carteira de clientes, atendendo 
com a mesma eficiência em todo o Brasil e no exterior. Fornece, ainda, serviços de 
entretenimento artístico, fotografia, receptivo, uniformes, brindes, mobiliário 
sustentável e consultoria para a gestão sustentável de eventos. 

Av. Nossa Senhora de Copacabana, 769 sala 602  Copacabana 
CEP: 22050-002 - Rio de Janeiro-RJ 
Telefone: (21) 2523 0304. 
www.idealizar.com.br 

Hyrnastha-Inovar  
Desde 1996, a Hyrnastha-Inovar contribui para o sucesso de eventos institucionais 
e corporativos. Com mais de 1 milhão de m2 de estandes gerenciados e quase 50 
mil expositores atendidos. Quantidade que se soma a qualidade de sua equipe 
multidisciplinar, que com criatividade e competência, provê aos clientes soluções 
completas para atender suas necessidades de forma personalizada. A Hyrnastha-
Inovar contribui para o sucesso de eventos institucionais e corporativos de grande, 
médio e pequeno porte, no Brasil e no exterior. 

Av. Das Américas, 8445 – Grupo 1003 / 1006, Barra da Tijuca 
CEP: 22793-081 - Rio de Janeiro-RJ 
Telefone: (21) 3328 6644 
www.hyrnastha-inovar.com.br 
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Instituto Melhores Práticas e Gestão 
O Instituto Melhores Práticas e Gestão desenvolve: programas de melhoria de 
gestão com base nos critérios de excelência; gestão da certificação ambiental, 
social e tecnológica; programas e projetos sociais, culturais, geração de emprego 
e renda com interface dos três setores. 

Avenida Ernani do Amaral Peixoto, 60, Sala 901 
CEP: 24013-900 - Niterói - Rio de Janeiro-RJ 
Telefone: (21) 2722 0202 
www.impg.org.br 

Idiomatic Tradução e Interpretação 
A Idiomatic Soluções Linguísticas é uma agência dinâmica voltada para a superação 
de barreiras linguísticas. 
Formada por profissionais das áreas de tradução e eventos, temos amplo 
conhecimento técnico e a experiência necessária para lidar com projetos de 
tradução e interpretação de todos os portes. 
Rua Salomão Malina, 747 Vargem Pequena 
CEP: 22785-065 Rio de Janeiro-RJ 
Telefone: (21) 9189 5337 / 7604 8801. 
www.idiomatic.com.br 
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Interact Tradução e Interpretação 
A Interact sempre a frente, mantendo nossa tradição continuamos a investir 
adquirindo equipamentos com tecnologia de ponta.  Nosso objetivo é propor 
soluções de interatividade, com profissionais altamente qualificados. Criando 
assim uma maior dinâmica ao seu evento e proporcionando a participação de 
todos os presentes. 
Rua Lauro Müller, 116 – Sala 606 
CEP: 22290-160 - Rio de Janeiro-RJ 
Telefone: (21) 2543 0851 / 2543 7085 
www.interactsis.com 

Intereventos 
A Intereventos cria, planeja e produz eventos personalizados e ações adequadas 
ao conceito de cada empresa, produto ou marca. 
Profissionais experientes e prestigiados, com uma estrutura altamente 
capacitada, garantem ao cliente os melhores resultados. 

Rua Marechal Raul de Albuquerque, Sala 705, 2 Charitas 
Niterói - Rio de Janeiro-RJ - CEP 24370-025 
Telefone: (21) 2710 3479 
www.intereventos.net.br 
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InterGroup 
A InterGroup foi fundada em 1979, oferecendo equipamentos de tradução 
simultânea e serviços de interpretação em eventos.  Como evolução natural de 
uma empresa atenta ao mercado e comprometida com as crescentes necessidades 
de seus clientes, novos produtos e serviços foram introduzidos e hoje a InterGroup 
desenvolve soluções abrangendo todo o espectro de tecnologias para reuniões de 
conferências, de menor porte até grandes congressos internacionais. 

Rua Guilhermina Guinle, 105 Botafogo 
CEP: 22270-060 - Rio de Janeiro-RJ 
Telefone: (21) 2539 1261 
www.intergroup.srv.br 

JAX Events & Tours 
A JAX Events & Tours é uma Agência de Turismo e Eventos localizada em 
Ipanema, bairro nobre do Rio de Janeiro, especializada em Eventos e 
Congressos em todo o país. Somos uma empresa jovem e moderna composta 
de uma equipe experiente e altamente qualificada. Oferecemos um serviço de 
alta qualidade e sem custo nenhum para o evento e seus organizadores. 
Rua Visconde de Pirajá, 156 grupo 408 Ipanema 
CEP: 22410-000 - Rio de Janeiro-RJ 
Telefone: (21) 2267 5070 / 2247 9024 
www.jaxtours.com.br 
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Jobe Organização e Promoção de Eventos 
Empresa sediada no Rio de Janeiro, com mais de 40 anos de serviços 
destacados na área de eventos. Voltada para a organização de festas, 
cerimônias, congressos, feiras e afins, desde a sua concepção até a realização, 
com responsabilidade em montagem, treinamento, convites e confirmações, 
recepção, tradução e transporte. Enfim, toda a execução logística para a 
realização do seu evento. 

Rua Franklin Roosevelt, 39 Sala 417 Centro 
CEP 20021-120 - Rio de Janeiro-RJ 
Telefone: (21) 2286 1530 
www.jobepromocoes.com.br 

JW Transportes 
Especialistas em transportes de pessoas para eventos de grande e médio 
porte. Com experiência de mais de 15 anos a frente de operações turísticas 
com agências de viagens, organizadores de ventos, empresas públicas e 
privadas, a JW Transportes oferece estrutura de logística especializada em 
controle de tráfego, grandes frotas, estrutura de sinalização, check points, 
equipe de segurança e de apoio. 

Av. Nossa Sra. Copacabana, 542 Sl 401 Copacabana 
CEP: 22020-001 - Rio de Janeiro-RJ 
Telefone: (21) 3553 9170 / 3553 9171 
www.jwtransportes.com.br 
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. Planejamento estratégico para eventos de todos portes 

. Contratação e agenciamento de artistas 

. Pré-produção, Produção e Pós-produção Técnica e Executiva 
do seu evento 
. Aluguel de infra-estrutura e logística (palco, som, luz, 
geradores,  seguranças, camarotes, arquibancadas, passagens 
aéreas, transporte rodoviários, vans, motoristas especializados 
para todos os tipos de eventos. 

www.ladoesquerdoproducoes.com.br 
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A Lapa sobe a serra 

Domingo no parque 
pela igualdade racial 
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Telefone: 21 3736 3613 
3283 3660 

eventos@ladoesquerdoproducoes.com.br 

Praia de Botafogo 228, 
Edifício Argentina, 16º Andar  
Botafogo - Rio de Janeiro-RJ 
CEP: 22.251-040 

www.ladoesquerdoproducoes.com.br 
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Leon Chauvière Serviços Audiovisuais 
Apresentações com recurso de sistemas multimídia, utilizando sofisticados 
equipamentos áudio-visuais de última geração, resultam em brilho, clareza e 
conferem especial qualidade. Atuamos em eventos de pequeno, médio ou grande 
porte, em todo o território nacional, assim como a operação de tele-conferencia 
no âmbito internacional. Com 30 anos de experiência, a Leon Chauvière é 
conceituada no mercado por sua exclusiva especialização em serviços de 
sonorização, projeção multimídia em telas de 120″ a 500”, gravações em vídeo, 
informática, equipamentos de tradução simultânea e vídeo conferencia. 

Rua Andrade Araújo, 269, Osvaldo Cruz - Rio de Janeiro/RJ. CEP: 21340-460. 

Telefone: (21) 2452-2225 
www.leonchauviere.com 

LK Montagens e Eventos 
A LK  existe há 37 anos no mercado como uma empresa sólida e tradicional 
atuando em assessoria, promoções, planejamento, organização, feiras e 
montagens de eventos nacionais e internacionais. Nossa atuação é 
reconhecida no mercado nacional , devido ao pioneirismo no segmento de 
Congressos e montagens de estandes promocionais e Feiras. Possuímos uma 
equipe composta de profissionais treinados, assegurando planejamento, 
competência e seriedade no cumprimento de metas , prazos e objetivos 
estabelecidos com nossos cliente. 

Rua General Argolo, 113, São Cristovão - Rio de Janeiro/RJ. CEP: 20921-392. 

Telefones: (21) 3295-2805 / 3295-2808 / 3295-2810 
www.lk.com.br 
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Magnum Turismo & Eventos Ltda 
A Magnum Turismo & Eventos iniciou suas operações no Rio de Janeiro para 
desenvolver um trabalho diferenciado aos já oferecidos. A experiência somada de 
15 anos de seus sócios na área de congressos e eventos aliada à rede de 
relacionamento (network) de clientes/parceiros e fornecedores, foi decisiva na 
criação da uma empresa. 
Com escritórios no Rio e em São Paulo, cobrimos as duas cidades com maior fluxo 
de viagem de negócios. 

Avenida Suburbana, 5.644 Sala 713 - Edifício Ponto Norte - Pilares 
CEP: 20771-004 - Rio de Janeiro-RJ 
Telefone: (21) 3549 0750 
eventos@magnumturismo.com.br 
www.magnumtur.com.br 

MBrasil Cenografia e Eventos 
A MBrasil apresenta-se como uma solução à altura das suas necessidades, 
colocando uma equipe experiente formada por: cenógrafo, arquiteto, 
decorador, coordenadores, cenotécnicos, dentre outros, à disposição das suas 
ideias e projetos atendendo qualquer porte de evento. Uma empresa carioca, 
nascida em 2006, surgiu por uma paixão descoberta: “A Cenografia.” Somos 
fascinados por suas infinitas possibilidades e dinâmica. 

Rua Siqueira Campos, 143 sala 1016, Bloco D, Copacabana 
CEP: 22031-900 - Rio de Janeiro, RJ 
tel: 21 99110 5607 
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Meta Marketing e Eventos 
A Meta Marketing e Eventos possui excelência na concepção e desenvolvimento de 
projetos; estudos de viabilidade técnica e econômica; gestão financeira e 
elaboração de projetos de captação de recursos. Planeja, organiza, realiza e opera 
eventos nos mais diversos segmentos do mercado e nas diferentes regiões do país. 
Atua no mercado de trabalho com comprometimento, competência, 
profissionalismo e ética profissional, transformando ideias em eventos bem 
sucedidos, valendo-se do conhecimento adquirido para o benefício e bem estar da 
humanidade. 

Av. Nilo Peçanha, 50 Grupo 1610, Centro 
CEP: 20020-906 - Rio de Janeiro-RJ 
Telefone: (21) 2220 2097 / 2220 2305 
www.metaeventos.net 

Método Eventos 
O organizador profissional de congressos e eventos é um especialista em 
planejamento, organização e execução de qualquer tipo de reunião, de uma 
pequena conferência a um enorme congresso mundial. Ele atua como consultor dos 
comitês organizadores e precisa garantir que tudo funcione harmonicamente, como 
os instrumentos de uma orquestra em uma sinfonia. A proposta da Método Eventos 
é ser o maestro. 

Av. Nossa Sra. de Copacabana, 690  Sala 1202, Copacabana 
CEP: 22050-001 - Rio de Janeiro-RJ 
Telefone: (21) 2548 5141 / 2545 7863 
www.metodorio.com.br 
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MGM 
A MGM, empresa do grupo Riole, conta com mais de 20 anos de mercado na 
realização de eventos de Interpretação Simultânea e Sonorização Especial. Em 
todos esses anos a MGM adquiriu know how reconhecido nacionalmente pela 
realização de eventos de grande porte para grandes organizações e multinacionais. 
Contando com a mais completa e qualificada equipe técnica de engenheiros 
especializados nesta área, a MGM realiza eventos dos mais variados portes e 
condições. 

Rua Canavieiras, 79, Grajau 
CEP: 20561-000 - Rio de Janeiro-RJ  
Telefone: (21) 3281 5420 
www.mgm-ts.com.br 

MKM Studio 
Atuando no mercado promocional desde 1985, tendo como seu objetivo principal 
ser parceira dos clientes e buscando soluções adequadas para realização de cada 
projeto. Contamos com uma equipe altamente especializada em criar, planejar, 
coordenar e realizar toda a infra-estrutura logística necessária. Possuímos uma sede 
com dois mil metros quadrados onde produzimos as cenografias e desenvolvemos 
os projetos com agilidade e qualidade para os nossos clientes . 

Rua Otacilio Nunes, 100, Pilares 
CEP: 20750-020 - Rio de Janeiro-RJ 
Telefone: (21) 2595-3345 / 2591-4548 
www.mkmstudio.com.br 
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. Eventos e turismo que encantam 

. Eficiência, criatividade e superação de expectativas 

. Incentivos, ações de marketing 

. Eventos corporativos e sociais 

. Sede no Rio de Janeiro e parcerias em todo o Brasil 

www.mindrio.com 
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Lounge Rock In Rio Great Britain 

Levantina 10 Anos Vitória 
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Telefone: + 55 21 2148-2220 
+ 55 21 2148 2224 

atendimento@mindrio.com 

Rua Visconde de Pirajá, 86 sl 21 
Ipanema - Rio de Janeiro-RJ 

www.mindrio.com.br 
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NDI 
Com mais de 10 anos de experiência, a Núcleo da Ideia é uma empresa 
especializada na concepção, planejamento, gerenciamento e execução de Grandes 
Eventos, Projetos Especiais, Projetos Culturais e Ativações. Atuamos em diversos 
segmentos e temos grandes empresas como nossos clientes e parceiros. Conheça 
mais sobre a gente em nosso site. 
Rua Dalcídio Jurandir, 255 Sala 332 Barra da Tijuca 
CEP: 22631-250 - Rio de Janeiro-RJ 
Telefone: (21) 3970 1262 
www.nucleodaideia.com.br 

New Quality Eventos  
Fundada em 1994, a New Quality Eventos realiza projetos sob medida, visando atender 
as necessidades especificas de seus clientes. Para isso, contamos com três 
departamentos independentes: Corporativo, Esportivo e Entretenimento. Com foco em 
qualidade total, a New Quality Eventos oferece todo o suporte necessário para a 
realização de um evento, seja ele de pequeno ou grande porte. Criação de conceito, 
estudo de viabilidade financeira, escolha da melhor data e local, legalização, conceito 
visual e produção em geral, são algumas das responsabilidades de nossa empresa. 

Av. das Américas, 500  Bl. 21 Sala 147 Barra 
CEP: 22640-100 - Rio de Janeiro-RJ 
Telefone: (21) 2493 9494 
www.nqeventos.com.br 
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. Soluções criativas e estratégicas 

. Marketing, trade marketing e eventos com gerenciamento PMBOK 

. Atuando no mercado há 8 anos 

. Sede no Rio e atendimento a SP e principais capitais 

www.nextproducoes.com.br 
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Evento Coface 

Evento Coface São Paulo 
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Telefone: + 55 21 2203 2063 
next@nextproducoes.com.br 

Av. Princesa Isabel, 150 Cobertura 
Copacabana - Rio de Janeiro-RJ 
CEP. 22.411-030 

www.nextproducoes.com.br 
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. Atua no mercado desde 2002 

. Organização e gerenciamento de eventos técnicos e científicos 

. Congressos, seminários, exposições, feiras, workshops e outros 

www.nytyeventos.com.br 
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Simpósio Internacional de Cardiologia Amil 
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Telefone: + 55 21 2717 9408 
rbety@nytyeventos.com.br 

Rua Miguel de Farias, 206 sala 509 
Icaraí - Niterói-RJ 
CEP: 24220-004 

www.nytyeventos.com.br 
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NZ Travel 
A NZ Travel é a mais nova agência de viagens em roteiros especiais, com 
atendimento personalizado, primando pelo profissionalismo em cada serviço 
prestado. No segmento Corporativo, contamos com acordos comerciais que 
possibilitam reduções consideráveis nos custos, que são acompanhados através de 
relatórios elaborados de acordo com as necessidades de cada empresa. 
Avenida Rio Branco, 156, Sala 2823 – Centro – Rio de Janeiro/RJ. CEP: 20040-941 

Telefone: (21) 2141-0505 / 2141-0504 
www.nztravel.tur.br 

Octaplan Arquitetura e Promoções 
Com uma estrutura ágil, qualificada e utilizando a tecnologia de ponta, a Octaplan 
oferece aos seus clientes o mais moderno conceito em arquitetura promocional, 
desde o projeto até a execução. Octaplan especializou em soluções exclusivas e 
criativas para stands, lojas, show-rooms e displays com qualidade e pontualidade. 
A Octaplan é a úncia empresa brasileira membro da EDPA (Exhibit Designers and 
Producers Association), associação americana que reúne os maiores fornecedores 
para eventos no mundo. 

Estrada dos Bandeirantes, 10965, Jacarepaguá – Rio de Janeiro/RJ. CEP: 22783-116. 

Telefone: (21) 2967-0060 / 2955-4982 
www.octaplan.com.br 
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Opco Tours & Events  
Operadora de receptivo, localizada no Rio de Janeiro, especializada em organizar 
toda infra-estrutura para o turismo no Brasil. Nosso foco é desenvolver novos 
produtos e soluções para cada cliente, conforme suas necessidades individuais. 
Temos como missão satisfazer os anseios de nossos clientes nas áreas relacionadas 
a lazer, negócios, cultura e turismo, prestando serviços de transporte, 
hospedagem, assessoria técnica e suporte qualificado. 

Rua Barata Ribeiro, 543 Sl.706  Copacabana 
CEP: 22040-000 - Rio de Janeiro-RJ 
Telefone: (21) 2545 5748 / 7814 2484 
www.opcotours.com 

Open House  
Fundada em 1989, a Open House é especializada na organização de eventos sociais, 
com destaque para a gastronomia. Atendemos a empresas, pessoas físicas, agências 
de turismo e organizadores de congressos. Nossa equipe de eventos se empenha na 
descoberta de novos e atraentes espaços, como locais históricos, museus, fortes, 
clubes, hotéis, sítios, casas de festas e pontos turísticos. Nosso trabalho inclui tanto o 
planejamento como o acompanhamento do evento, oferecendo todos os itens 
necessários para o sucesso de cada festa. 

Rua Mal. Mascarenhas de Morais,180 Térreo Copacabana 
CEP: 22030-040 - Rio de Janeiro-RJ 
Telefone: (21) 2548 2026 
www.openhouserio.com.br 
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. Mais de 15 anos no mercado de eventos 

. Feiras de Negócios e Eventos Corporativos 

. Promotora de grandes feiras próprias tais como Expo Pharma,     
Estética in Rio e Cosmetic & Cia 

www.openbrasileventos.com.br 
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Promotora e idealizadora das feiras: 
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Telefone: + 55 21 2561 3389 
openbrasil@openbrasileventos.com.br 

Av. das Américas, 16.661 Cobertura 
Recreio dos Bandeirantes 
Rio de Janeiro-RJ 
Cep: 22.790-703 

www.openbrasileventos.com.br 
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Pier Mauá 
Com armazéns climatizados e uma infraestrutura elétrica, hidráulica e de 
ambientação para garantir o sucesso de qualquer iniciativa. O local tem recebido 
grande variedade de eventos: shows, festivais, eventos esportivos, sociais e 
corporativos, feiras, exposições, peças teatrais e musicais. 
A Pier Mauá tem muitos espaços e recantos agradáveis que podem ser recriados 
pela imaginação de cenógrafos e decoradores. Seu evento ficará perfeito, com a 
luxuosa colaboração da Baía de Guanabara. 

Av. Rodrigues Alves, 10, Praça Mauá, Centro 
 CEP: 20081-250 - Rio de Janeiro-RJ 
Telefone: (21) 2516 2618 
www.piermaua.com.br 

Pousada & SPA Pedra da Laguna 
Localizada em um dos lugares mais bonitos de Búzios, na Ponta da Lagoinha e 
aproximadamente a 200 metros da praia da Ferradura, a Pedra da Laguna Pousada & 
Spa, oferece requinte e descontração, proporcionando aos seus hóspedes 
relaxamento e conforto. Membro da prestigiada Associação de Hotéis Roteiros de 
Charme, possui 34 apartamentos, Spa Holístico, piscina, quadra de tênis e centro de 
convenções com dois salões: um para até 100 e outro para até 200 pessoas e três 
salas de apoio. 

Rua 06, Lote 06, Quadra F, Ferradura 
CEP: 28950-000 - Armação dos Búzios - RJ 
Telefone: (22) 2623 1965 
www.pedradalaguna.com.br 
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Publika Comunicação 
A Publika é uma agência de publicidade full service, em constante evolução, 
com 8 anos de experiência nos mais diversos mercados.  
Buscamos uma comunicação simples e descomplicada e temos sede de 
resultados com ética e inteligência.  

Av. Paulo de Frontin, 1  C.C. Sulamérica – Cidade Nova 
 CEP: 20081-250 - Rio de Janeiro-RJ 
Telefone: (21) 2502 4451 
www.publikaonline.com.br 

Q2 Eventos  
Q2 Eventos tem como foco: a qualidade e sustentabilidade. Atuante no Setor 
público atende Órgãos Públicos e a Iniciativa Privada em todo o território Nacional. 
Altamente informatizada e flexível com Software próprio para gerenciamento de 
todo o pré-evento até o relatório final. Capacidade de adaptação às solicitações 
dos clientes para os diversos segmentos, com aplicabilidade e segurança. 
Rua do Flamengo, Bloco B, Sala 1302 parte 66 Flamengo 
CEP 20210-030 - Rio de Janeiro-RJ 
Telefone: (21) 2005 6382 
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Rio Búzios Beach Hotel  
O Hotel encontra-se a apenas alguns passos da famosa Praia de João Fernandes, 
conhecida internacionalmente por sua beleza e charme. Sua localização privilegiada, 
oferece aos seus hóspedes uma inigualável vista da paisagem local. O Hotel foi 
cuidadosamente planejado para integrar-se a arquitetura e a natureza local, um 
exclusivo elevador panorâmico, réplica do Corcovado, dá origem ao nome do Hotel, e 
torna sua estada ainda mais confortável. 

Praia de João Fernandes, S/N, João Fernandes 
CEP:28950-000 - Búzios-RJ 
Telefone: (22) 2633 6400 / 2633 6400 
www.riobuzios.com.br 

Regency Eventos 
Modernidade, estrutura e Planejamento. Esses são alguns dos mais valiosos 
elementos da Regency para atingir a eficiência na realização de Congressos e 
Seminários. 
A Regency parte do princípio que um planejamento efetivo é essencial para o sucesso 
do evento e inicia este planejamento através de um estudo de viabilidade, 
trabalhando detalhadamente cada componente e apresentando um quadro de custo 
de cada etapa. 

Travessa Pinto da Rocha, 50 Laranjeiras 
CEP:22231-190 – Rio de Janeiro-RJ 
Telefone: (22) 2553 6628 / 2551 4912 
www.regencyeventos.com.br 
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Rio Othon Hotéis 
Originada pela extraordinária visão de seu fundador, Othon Lynch Bezerra de Mello 
que, expandindo seus negócios nas áreas têxtil e açucareira, vislumbrou dar ao 
Brasil uma extensa rede hoteleira com capital integralmente nacional. 
Hotéis Othon vem, desde então, apresentando notável ritmo de crescimento, 
sendo ainda hoje uma das maiores redes nacionais de hotéis. 
Rua Xavier da Silveira, 7 Copacabana 
 CEP:22061-010 - Rio de Janeiro-RJ 
Telefone:(21)2106 1500 
www.othon.com.br 

Royal Tulip Rio de Janeiro 
Um hotel 5 estrelas de frente para a praia de São Conrado e a apenas alguns metros 
do Fashion Mall, o tradicional shopping classe A do Rio de Janeiro: uma localização 
Premium para uma das melhores experiências de hotel na Cidade Maravilhosa. 
E além disso, o Hotel Royal Tulip de São Conrado possui a melhor estrutura para a 
realização de eventos, feiras e convenções do Rio de Janeiro, bem como é o endereço 
de três dos melhores restaurantes do Rio de Janeiro.i 

Avenida Aquarela do Brasil, 75, São Conrado 
CEP: 22610-010 - Rio de Janeiro, RJ 
Telefone/Fax: (21) 3323 2200 
www.royaltulipriodejaneiro.com 
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. Promotora de feiras dos segmentos: 
 . Fitness 
 . Nutrição esportiva 
 . Eventos esportivos 

www.savagetpromocoes.com.br 
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www.savagetpromocoes.com.br 

Responsável pelas: 
Rio Sports Show, Arnold Classic Brasil e ExpoNutrition 
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Tel: 55 21 3478 1999 
apfeijo@savagetpromocoes.com.br 

Rua México, 111 Sala 1906 
Centro - Rio de Janeiro - RJ 
20.031-145 

www.savagetpromocoes.com.br 
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S45 Fotografias 
Impressões de fotografias com avançado sistema de envio pela internet. 

Rua Soares da Costa, 10, Loja A, Tijuca 
Rio de Janeiro-RJ CEP: 20520-100 
Telefone: (21) 2254 0144 
s45fotografias@gmail.com 

Serrana Center Promoções e Eventos 
A Serrana Center Promoções e Eventos atua com eficiência desde 1998 no mercado 
de organização e promoção de eventos corporativos e governamentais – nacionais e 
internacionais – oferecendo soluções integradas e compatíveis com as necessidades 
de cada cliente. Temos como missão desenvolver soluções personalizadas em 
planejamento, organização, montagem de logística de eventos, comprometendo-se 
com a qualidade do serviço e a satisfação do cliente. 

Estrada União e Indústria, 10.126, sala 26, Shopping Arcádia Mall 
 Itaipava Petrópolis-RJ 
Telefone: (24) 2222 6216 
www.serranacenter.com.br 
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Smart Business Support 
Nossas principais atividades são organização de eventos e elaboração de 
programas de incentivos e turísticos. A SBS oferece serviços que contam com um 
atendimento personalizado, principalmente aos executivos brasileiros e 
estrangeiros. Nossos serviços de alta qualidade comprovada estão associados a 
resultados de baixos custos operacionais que superam as expectativas de nossos 
clientes, promovendo a satisfação como garantia. 

Estrada do Tindiba, 2033 loja 207  Jacarepaguá 
CEP: 22470-361 - Rio de Janeiro-RJ 
Telefone: (21) 2423 4078 / 2423 3219 
www.sbsrj.com.br 

Spazio Turismo 
A Spazio Turismo é especializada na gestão de viagens. A agência conta com a 
experiência em consultoria profissional e oferece um novo conceito de serviço e 
gerenciamento em viagens de negócios, eventos e lazer, detalhes que fazem a 
diferença. 
O trabalho é diferenciado porque visa a adequar os recursos disponíveis no mercado 
aos objetivos de cada cliente, personalizando e humanizando o atendimento, 
antecipando necessidades e propondo soluções. 

Rua Sete de Setembro, 98 Sala 1009 Centro 
CEP: 20050-002 - Rio de Janeiro-RJ 
Telefone: (21) 2508 4850 / 4020 4850 
www.spazioturismo.com.br 
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. 388 quartos com terraço, cozinha gourmet francesa 

. Piscinas, restaurantes, bares, saunas 

. Centro de Convenções com Menu Francês 

. Produção para Eventos 

www.sofitel.com/pt 
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Sala de reuniões 

Piscina com 
vista para o mar 
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Telefone: + 55 21 2525 1232 
Av. Atlântica, 4240  Copacabana 
22070-002 - Rio de Janeiro-RJ 

www.sofitel.com/pt 

www.sofitel.com/pt 
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SSI Eventos 
A SSI Eventos é uma empresa especializada em produção e organização de eventos. 
Desde 1993 contribuímos para o sucesso de eventos de pequeno, médio e grande porte 
e nos orgulhamos pelas sólidas parcerias adquiridas! 
Nosso principal objetivo é oferecer serviços personalizados para cada tipo de evento, 
atendendo as necessidades específicas de nossos clientes. Estamos sempre em busca 
de superação, unindo qualidade e inovação aos nossos projetos e esperamos ajudar 
nossos clientes a superarem os resultados pretendidos com seu evento. 

Av. Presidente Kennedy, s/nº Lote 23  Quadra 04 Loja 
Parque São Judas Tadeu – São João de Meriti-RJ. CEP: 25540-412. 
Telefone: (21) 25729985 
www.stelzer.com.br 

Swot Promoções e Eventos 
Uma empresa carioca inaugurada em janeiro de 2009, pioneira no planejamento de 
promoções e eventos, com foco em sustentabilidade. 
A SWOT Promoções e eventos sustentáveis neutraliza todas as emissões de gases de 
efeito estufa das ações que realiza, sem custo para seus clientes, conferindo ao 
evento o selo “carbon free”. As atividades diárias da empresa também são 
neutralizadas. 

Avenida das Américas, 700 bloco 06 sala 123 Barra da Tijuca 
CEP: 22640 100 - Rio de Janeiro-RJ 
Telefone: (21) 2494 5651 / 2491 1834 
www.swotconsultoria.com 
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Teia de Eventos 
Com mais de 15 anos no segmento de produções e eventos, atuando em 30 municípios 
do Estado do Rio de Janeiro a Teia de Eventos já realizou mais de 300 eventos, nos mais 
diversos segmentos, tais como cultura, esporte, lazer, corporativo, seminários, 
congressos, feiras e entretenimento. Reconhecida como referência em qualidade, a Teia 
também oferece uma extensa variedade de produtos e serviços para solução em 
comunicação, brindes, projetos especiais para estandes, entre outros projetos. 

Rua Padra Madureira, 53. Centro 
CEP 28625-470 - Nova Friburgo- RJ 
Fone: (22) 2522 4969 / (22) 2522 6942 
www.teiadeeventos.com.br 

Trem do Corcovado 
Tudo tem início na locomotiva elétrica, centenária e duas vezes ambientalmente 
correta. Não polui e atravessa a mata atlântica preservada, pertencente ao Parque 
Nacional da Tijuca. 
Aos pés do Cristo Redentor, uma das Sete Novas Maravilhas Do Mundo Moderno, a 
vista mais bonita da cidade, mostrando do alto o que o Rio de Janeiro tem de mais 
especial. Venha conhecer o Trem do Corcovado. 

Rua Cosme Velho, 503 Cosme Velho 
CEP: 22241-090 - Rio de Janeiro-RJ 
Telefone: (21) 2558 1329 
www.corcovado.com.br 
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Unicom 
A Unicom possui mais de uma década de existência e experiência, e desenvolveu uma 
carteira própria de clientes no Brasil vocacionados para a promoção internacional de 
produtos e serviços. A sociedade tem como atividades principais a criação e montagem 
de estandes para feiras e exposições, e, atividades de organização e promoção de 
feiras, congressos e exposições nacionais e internacionais; Atua também como 
consultoria em e propaganda, agenciando espaços de todas os formatos 

Rua Visconde de Pirajá 414, sala 815  Ipanema 
CEP: 22410-002 - Rio de Janeiro-RJ 
Telefone: (21) 3547 9319 

Vertix Telecom  
A Vertix Telecom  é uma empresa especializada em soluções sistêmicas para 
transmissão de voz e dados por radiofreqüência. Desenvolve sistemas de segurança, 
monitoração de frotas de veículos, links de dados e imagem, sistemas WiFi de alta 
segurança, coordenação e operação de eventos. 
Utilizando tecnologia de ponta com equipamentos de última geração, trabalhamos 
em conjunto com as suas idéias, realizando os serviços de anteprojetos, projetos, 
instalação, suporte e assistência técnica, atendendo às necessidades específicas de 
cada cliente. 

Estrada do Gabinal, 312, Jacarepaguá 
 CEP: 22760-152 - Rio de Janeiro-RJ 
Telefone: (21) 3413 4000 / 2447 4523 
www.vertix.com.br 
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. 12 hotéis no Rio de Janeiro 

. Gastronomia requintada 

. Centro de Convenções e salas de eventos 

. De reuniões a congressos 

. Experiência e tradição no mercado de eventos 

windsorhoteis.com.br/eventos 
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Windsor Guanabara 
 

Windsor Florida 
 

Windsor Plaza 
 

Windsor Excelsior 
 

Windsor Atlântica 
 

Windsor Barra 
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Telefone: + 55 21 2195 7800 
www.windsorhoteis.com 

mkt@windsorhoteis.com.br 

Avenida Princesa Isabel, 10 Leme 
Cep: 22011-010 - Rio de Janeiro-RJ 

www.windsorhoteis.com.br/eventos 
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