O Curitiba CVB é uma instituição sem fins lucrativos que trabalha com apoio gratuito e
institucional a eventos que acontecem em Curitiba.
Listamos aqui algumas de nossas formas de apoio:
- Indicações de empresas de serviços locais para seu evento
- Inclusão do evento na agenda de eventos do site do CCVB
- Fornecimento de kits para palestrantes de fora (tanto em português quanto em
inglês): os kits de boas-vindas podem ser preparados e deixados no hotel dos palestrantes
mediante solicitação com no mínimo 15 dias de antecedência ao departamento de eventos
do CCVB.
- Divulgação via site e Facebook de releases que sejam encaminhados para o departamento
de eventos.
- Kit Promotor: um link do Dropbox que concentra diversas imagens promocionais de
Curitiba e um vídeo institucional da cidade que pode ser disponibilizado no site do evento,
além de demais informações sobre o destino
- Posto de Informações Turísticas + Loja Curitiba na Bagagem: Um posto de
informações turísticas instalado no evento para prestar atendimento ao turista que visita a
cidade. Além disso temos junto uma loja de souvenirs que pode comercializar produtos aos
visitantes. O espaço necessário para essa instalação pode ser negociado. Sendo necessário
um stand/espaço, um ponto de luz e uma área de pelo menos 4m². Para a instalação do
Posto, o evento deve ter pelo menos 200 participantes, sendo mais de 60% previsto para ser
de fora.
Além disso, havendo necessidade, podemos verificar outras formas de trabalho, dentro das
nossas possibilidades.
Para a inserção em nosso calendário do seu evento preciso de algumas
informações, tais como:
Nome do Evento e edição:
Quantidade de público esperado:
Porcentagem de participantes estimados de fora da cidade:
Local:
Data:
Agência Oficial:
Hotel Oficial:
Organizadora Oficial:
Telefone para contato e nome do responsável:
Assim podemos divulgar seu evento e ajudar a promover a cidade também.
Lembramos que todos esses apoios são gratuitos. Em contrapartida o CCVB pede que o
evento inclua a logo da instituição e da Room Tax/ Doação para o Turismo nos materiais e
site como apoio institucional.
Caso ache necessário podemos marcar uma reunião para conversarmos sobre o apoio ao seu
evento.

