
PORTFÓLIO
DE EVENTOS

O EVENTO É SEU
O TRABALHO É NOSSO

A Premiar Eventos, desde 2002 dedica-se a promover e
organizar eventos como Feiras, Congressos, Seminários,
Simpósios e Exposições de âmbitos nacional, favorecidos em
diversos e importantes setores do mercado empresarial, ao longo
desse período a empresa apresentou um crescimento constante e
sustentado, que ficou evidente na quantidade e qualidade de suas
ações e no aumento e performance dos funcionários e apoiadores.

TUDO PARA SEU EVENTO

premiareventos.com.br premiareventos@gmail.com(92) 3232-3888



                         A Premiar Eventos, desde 2002 vem executando Eventos Corporativos, Feiras e
                    Exposições, Congressos e Consultoria Técnica Especializa para empresas públicas e
               privadas. Para que nossa atuação junto aos projetos de eventos e consultorias seja uma
           colaboração prezando a excelência na execução estamos cadastrados junto aos órgãos
       regulamentadores de nossas atividades econômicas tais como:

WWW.PREMIAREVENTOS.COM.BR

MISSÃO

VISÃO

VALORES E PRINCÍPIOS

VALORES E PRINCÍPIOS

Organizar eventos diferenciados, oferecendo novos conceitos, idéias, ferramentas de marketing para expansão dos negócios de seus
clientes com: excelência, criatividade, e talento, aliados ao compromisso de satisfazer seus clientes e parceiros.

Estar sempre na vanguarda, com melhoria, sendo um referencial no mercado de Eventos. Esta é a visão de nossa empresa, pois qualidade,
dedicação, profissionalismo e seriedade são critérios pelas quais primamos, e isso faz com que a Premiar seja reconhecida com uma
empresa sinônimo de eventos.

A Premiar parte do pressuposto que o compromisso, o reconhecimento profissional, bom ambiente de trabalho e respeito faz com que a
empresa como um todo, desenvolva com eficácia e êxito o cumprimento das tarefas nos prazos pré-determinados, passando uma imagem
realista da empresa séria e bem organizada aos seus clientes.

A Premiar se propõe a organizar e realizar eventos corporativos, festas, feiras, exposições e consultorias como:
- Convenções e Congressos
- Eventos Especiais, Temáticos, Culturais, Esportivos etc. 
- Exposições, Feiras e Aluguel de Stands
- Elaboração de projetos de Stands em Feiras Nacionais e Internacionais
- Jornadas e Palestras
- Seminários e Workshop
- Videoconferências
- Passeios e Shows
- Pesquisas
 Atuamos no planejamento, criação, produção e coordenação, nos responsabilizando pela locação de espaço, cenografia, recepção,
Buffet, atrações e brindes de acordo com o ambiente e com as necessidades do cliente gerando resultados surpreendentes e muitas
vezes inesperados.



(92) 3232-3888

Evento: Feira do Empreendedor do Amazonas 2014.
Serviço de Apoio Às Micro e Pequenas Empresas do Amazonas – SEBRAE/AM.Cliente: 

Serviços Oferecidos: Prestação de serviços de montagem, manutenção e desmontagem de Estandes, locação de máquinas,
utensílios e equipamentos, bem como a prestação de suporte técnico especializado durante o decorrer do evento (em caso de
pane, erro ou mal funcionamento do equipamento) e substituição de máquinas e equipamentos, sistema de cabeamento elétrico,
sistema de cabeamento estruturado em uma rede disponível em todos os estandes (GigaLan 10/100/1000) para todas as máquinas
equipamentos através de switches e roteadores, recursos humanos, serviço de segurança uniformizada, limpeza e buffet.

 20.000 visitantes e 8.000 m² de área total de feira.Quantidade de Pessoas Atendidas:
 Clube do Trabalhador – SESI.Local:
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confira alguns serviços:
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stand básico



stand construído
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mobiliários





WWW.PREMIAREVENTOS.COM.BR

para mais informações:
(92) 3232-3888 / (92) 3232-8710telefone: 

premiareventos@gmail.comE-MAIL: 
SITE: www.premiareventos.com.br

 rua josé florêncio batista, 540-a - Petrópolis cep 69063,395 manaus-amEndereço:


