
 

 

O PLANEJAMENTO DE SEUS EVENTOS E  
PASSEIOS NÃO PRECISA PARAR 

 

Os passeios e eventos estão temporariamente pausados, mas nosso trade turístico continua 

atendendo, online e com a maior segurança, para que seus planejamentos continuem.  

Confira a lista de empresas do turismo que estão atendendo: 

 

WIN EVENTOS  
Assessoria em projetos de captação de eventos, organização, promoção e gestão de eventos 
(ex: congressos, simpósios, seminários, corporativos, etc..) 
Atendimento: remoto via email, cel, whatsApp e plataformas de reuniões virtuais. 
Contatos:  
http://wineventos.com.br/ 
27 3345-0921 | 99942-2074 
comercialvix@wineventos.com.br 
 
 
 
HOTEL SLAVIERO ESSENTIAL LA RESIDENCE  
Hotel e salas para eventos, localizado de frente para o mar de Camburi, está funcionando 
normalmente e recebendo novas reservas. 
Atendimento: presencial e por telefone 
Contato: 
27 3397-1300 
 
 
 
FOMATUR TURISMO E EVENTOS 
Logística em Eventos (Hospedagem, Aéreo, Terrestre, Locação de Espaços e Veículos) 
Atendimento: nas diversas plataformas de reuniões/conferências virtuais                                                               
Contatos:  
fomatur@fomatur.com.br   
WhatsApp: 27 99935-3155 
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ROTA EVENTOS 
Produção organização e gestão de eventos, feiras, congressos e eventos corporativos. 
Atendimento: empresa atendendo remoto via email, cel, WhatsApp e plataformas de reuniões 
virtuais. 
Contatos: 
27 99894-9250 
rotaeventos@rotaeventos.com.br 
 
 
VITÓRIA EVENTOS | CLIMATIZADORES VITÓRIA 
Climatização de ambientes, feiras, casamentos, aniversário, etc 
Atendimento: empresa atendendo remoto via email, cel, WhatsApp 
Contatos: 
27 3236 1701| 99243-2344 
 
 
CAFÉ CARAMELLO  
Degustação e venda dos nossos produtos em feiras e eventos de todos os portes, venda 
direta ao consumidor; venda para PDV. Está com Delivery 
Atendimento: WhatsApp   
Contato: 
27 99764-0721 
 
 
HOFFMANN TECNOLOGIA PARA EVENTOS  
Prestação de Serviços para eventos de todos os portes - feiras e congressos 
Atendimento: WhatsApp 
Contato: 
27 99811-3060 
 
 
 
CHURRASCARIA MINUANO 
Churrascaria, Restaurante, Buffet para eventos e Areas de eventos interno e externo 
Atendimento: telefone e presencial  
Contatos: 
27 2121-7877 
financeirochurrascaria@grupominuano-es.com.br / fabiano@grupominuano-es.com.br  
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PREMIUM MARKETING PROMOCIONAL / PREMIUM OPINIÃO PÚBLICA 
Planejamento e organização de eventos corporativos e ações promocionais / Comunicação e 
marketing  
Atendimento: telefone / whatsApp | e-mail e disponibilidade para videoconferência e/ou 
reuniões presenciais 
Contatos: 
27 98146-7059 / 98146-7060 
premium@premium.srv.br / roberta@premium.srv.br 
 
 
 
CCVV – CENTRO DE CONVENÇÕES DE VILA VELHA 
Organização de festas e eventos, Casamentos, Formaturas, eventos corporativos, Buffet 
externo 
Atendimento:  via e-mail, celular, WhatsApp e plataformas de reuniões virtuais; 
Contatos   
27 99236-5124 
eventos@cccvv.com.br  
 
 
IÁ! COMUNICAÇÃO 
Mídias sociais, design, assessoria de imprensa, comunicação interna para empresas, gestão 
de crise, organizações e eventos. 
Atendimento:  via e-mail, celular, WhatsApp e plataformas de reuniões virtuais; 
Contatos   
27 99949-0370 
eustaquio@iacomunicacao.com.br 
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