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Associação Latino Americana de Gestão de Eventos e

Viagens Corporativas é há 19 anos o único hub

multissetorial para integração e desenvolvimento das

melhores práticas entre os players do Brasil e da América

Latina para desenvolver a indústria.

Clientes e Fornecedores de toda cadeia de viagens e

eventos corporativos, JUNTOS, com foco em construir

coletivamente um mercado equilibrado e sustentável, num

espaço de geração de conteúdo , capacitação, networking

qualificado, possibilidades de negócios, benchmark,

crescimento profissional, além de pessoal.

quem somos

CONEXÃO

Conectar os profissionais de Viagens e Eventos 

Corporativas na América Latina

COMPARTILHAMENTO

Compartilhar as melhores práticas do mercado por 

meio de conteúdo qualificado

CAPACITAÇÃO

Promover a capacitação e o desenvolvimento da 

indústria de viagens e eventos
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Juliana Patti 
Bayer

Luciana Dantas 
UHG

Flavia Buiati
Atlântica Hotels

Diretoria Executiva

Giovana Jannuzzelli
Diretora Executiva

Sandra Veloso
Gerente Executiva

Gisele Fardin
Analista Adm. Financeiro

As Diretorias e o Conselho Diretor da ALAGEV são responsáveis 

pela estratégia e gestão do trabalho da Associação. São compostas 

por profissionais reconhecidos e com vasta experiência nas 

respectivas áreas, com atuação em diversas áreas do mercado.

Diretoria administrativa
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Cristiane Manetti
AGCO

Larissa Licatti
SYNGENTA

Nayara Passos
SADA

Roberta Moreno
BMS

Rodrigo Cezar
ROCHE

Marcel Frigeira
IBM
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3SIXTY

Gustavo Elbaum
GIV2U

Jessica Fabbrini
JFABBRINI

Kellen Baldonari
MARRIOTT

Patricia Bonetti
CLUB MED

Rodrigo Murad
SAP CONCUR



A ALAGEV tem 14 Comunidades Setoriais por 

todas as regiões do Brasil e periodicamente todas 

elas se reúnem para discutir temas relevantes para 

a Indústria e que resultam em ações práticas para 

cada Comunidade e novos comportamentos para o 

setor. São 7 Comunidades de Clientes e 7 

Comunidades de Fornecedores, equilíbrio que 

retrata a multissetorialidade da ALAGEV.

compart i lhar  para 
crescer

comunidades



sobre o LACTE

Há 17 anos realizamos o LACTE - Latin American 

Community for Travel and Events Experience.

O evento mais relevante do mercado de viagens e 

eventos corporativos. Reunimos, em dois dias, os 

principais fornecedores e compradores.

O propósito do LACTE é criar conexões significativas e 

longevas entre os profissionais de viagens, eventos e 

mobilidade corporativa para se conectar, aprender e gerar 

negócios, fomentando um mercado equilibrado, ético e 

transparente.

Um evento em constante evolução e conectado com as 

tendências.

de 1000 participantes público médio 

de 300 clientes

100 palestrantes

40 patrocinadores

20 horas de conteúdo

18000 interações no aplicativo
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2020
LACTE 15

Lançamento do app LACTE com 

+ 18000 interações, + 1200 

participantes

2019
LACTE 14

Novo formato do evento no WTC 

Golden Hall  com + de 60 horas de 

conteúdo 

2018

Marca de 1000 participantes

LACTE 13

Devido a pandemia , realizamos o 

evento  de forma híbrida e  

itinerante em 3  cidades  

diferentes e 2600 participantes 

online

2021
LACTE 16

1º encontro do trade  presencial 

e transmissão do evento para  

América Latina

2022
LACTE 17 27 e 28 de fev.

2023

A primeira edição do LACTE foi em 2005!! 

De lá para cá passamos por diversas 

transformações, evoluções. Em 2018, um 

grande marco: a primeira vez a concentrar 

um público maior que 1000 participantes!

Desde então,  ressaltamos alguns 

momentos importantes na nossa história!



a 18ª edição

Juntos atravessamos adversidades, reinventamos negócios e 

adaptamos nossas realidades.

Reconhecemos que conectados ganhamos três super poderes: 

de estar juntos , aprender juntos e fazer juntos. 

Esse é o espírito da comunidade ampliada ALAGEV, que tem 

seu grande encontro no LACTE.

Se na última edição caminhamos pela reconstrução do nosso 

setor, nesta o LACTE vai reforçar e preservar todo o 

potencial do “ juntos”.

Em 2023 o LACTE vai impulsionar o poder das conexões por 

meio do afeto, do conhecimento e da coragem.

Vamos falar do movimento ascendente do setor, rumo ao 

lugar desejado.



27 e 28 de fevereiro de 2023

WTC Golden Hal l

São Paulo,  Bras i l



o tema

Com o tema “ALL CONNECTED”, toda a experiência da 

18ª edição do LACTE será focada em gerar novas 

conexões significativas. Falaremos sobre negócios, 

experiências, inovação e carreiras.

Conexões em sua potência máxima, concentradas em 

dois dias e que continuarão!



a causa – acontecimentos em fevereiro

CLEMENTINA MARIA DE JESUS

7 de fevereiro de 1902 em Valença,

RJ. cantora brasileira. Também era

conhecida como Tina ou Quelé.

Deixou um grande legado no resgate

dos cantos negros tradicionais e na

popularização do samba, além de ser

vista como um importante elo entre a

cultura do Brasil e da África.

ARLINDO VEIGA DOS SANTOS,

nascido em 12 de fevereiro de

1902. Arlindo Veiga dos Santos

foi um intelectual, poeta, escritor,

líder político. Fundou a Frente

Negra Brasileira, primeiro

movimento negro do Brasil.

LÉLIA GONZALES

nascida em 1 de fefevereiro de 1935 em

Belo Horizonte. Foi uma intelectual, autora,

política, professora, filósofa e antropóloga

brasileira de destaque global. Foi pioneira

nos estudos sobre Cultura Negra no Brasil e

co-fundadora do Instituto de Pesquisas das

Culturas Negras do Rio de Janeiro, do

Movimento Negro Unificado e do Olodum.

ALICE WALKER

9 de fevereiro de 1944, Georgia,

EUA. Alice Malsenior Tallulah-Kate

Walker é uma escritora, poeta e

ativista feminista norte-americana.

Escreveu o romance A Cor Púrpura

pelo qual ganhou o National Book

Award e o Prémio Pulitzer de Ficção.

NELSON MANDELA

é libertado em 11 de fevereiro de

1990 depois de 27 anos de prisão.

BOB MARLEY

nascido em 6 de fevereiro de 1945

na Jamaica, cantor e compositor

jamaicano, o mais conhecido

músico de reggae de todos os

tempos, famoso por popularizar

internacionalmente o gênero com

suas músicas de protesto pelos

direitos das pessoas pretas.

MALCOM X

falecido em 21 de fevereiro de

1965 - afro-americano, ativista

dos direitos humanos. Fundou a

Organização para a Unidade

Afro-Americana.

SOLANO TRINDADE

falecido em 18 de fevereiro de 1974 -

Solano Trindade foi um poeta brasileiro,

folclorista, pintor, ator, teatrólogo, cineasta

e militante do Movimento Negro. Morou e

trabalhou em Recife, Rio de Janeiro, São

Paulo e Embu das Artes.



a causa - marcos históricos

Primeiro congresso 
Pan-africano 
(França)

Black History Month 
(EUA)

Racismo se torna 
crime inafiançável e 
imprescritível 

Injúria racial é 
equiparada ao racismo 

1919

1926

1988
2020



a causa - dados impactantes

Fonte: IBGE, em 2018 Fonte: Retrato das desigualdades de gênero e raça - 4a edição, IPEA, 2020

Domicílios chefiados 
por negros/as

Domicílios chefiados 
por brancos

Fonte: Retrato das desigualdades de gênero e raça - 4a edição, IPEA, 2020



Enfrentemos todos 

O RACISMO
se você não enfrenta,  sua omissão permite



Por isso o LACTE mais uma vez trará uma pauta social

urgente e carente de transformação. Vamos refletir,

propor e atuar por um setor com mais equidade racial e

protagonismo das pessoas negras.

O mês de fevereiro, com toda sua relevância, mês do

LACTE, além dos marcos históricos e corroborado pelos

dados, será o momento de trazer luz à inclusão

e pertencimento do negro no mercado de viagens e

eventos corporativos.

A ALAGEV trará durante a jornada LACTE diversas

proposições para que o setor de viagens e eventos atue

coletivamente nessa transformação.

E CONVIDAMOS VOCÊ TAMBÉM PARA AGIR!

Essa disparidade precisa ser equacionada para 
um modelo mais justo de negócios e sociedade. 



ações de resistência ao racismo 

Como a ALAGEV age pela causa e
você também pode agir – e ainda
podemos JUNTOS fazer mais!

 Atrair negros para participar e atuar no LACTE

 Apadrinhamento de um beneficiado de organização de ensino e

capacitação

 Mapeamento e espaço para iniciativas de negócios e produtos

para viagens e eventos criados e oferecidos por negros

 Book com indicações de empresas e negócios de pessoas negras

para o mercado de eventos e viagens

 Mapear negros em gestão de viagens e eventos por meio de

pesquisa e propor meios para ampliar o acesso

 Ter no Conselho da ALAGEV pessoas negras



jornada
Conexão com a América Latina 
com sequência de eventos 
virtuais
Ápice no encontro presencial

08
dez

31
jan

27 e 28 
fev

LACTE 
POP-UP ESG

LACTE 
POP-UP TECH

LACTE 
POP-UP 
EXPERIENCE

LACTE

08
nov

LACTE LATAM
PRESENCIAL

TBD



WTC Golden Hall
São Paulo
27 e 28 Fevereiro 2023



É aqui que Brasil e América Latina, FORNECEDORES E

CLIENTES, se conectarão nos meses do LACTE.

O APP será o hub de comunicação do LACTE. Desde a

JORNADA virtual até o EVENTO presencial, o aplicativo

servirá para facilitar as conexões entre os participantes.

O APP terá um módulo de matchmaking para conectar os

participantes em seus interesses comuns, não só

profissionais como pessoais.

E a novidade é o sign in do app via Linkedin!

aplicativo 
LACTE



Promover maior envolvimento entre os participantes é

fundamental para estabelecer conexões, por isso traremos

uma estratégia de gamification durante todo o evento.

Interações entre participantes, enquetes, códigos premiados,

visitação a estandes e muitas outras ações viram pontos!

Um ranking no aplicativo mede em tempo real o

engajamento, e no fim do evento teremos uma premiação.

E você patrocinador poderá também fazer parte desse

momento, confira nas Oportunidades de Patrocínio o que

preparamos para esse momento.

gamification



conciergerie
Serviço para matchmaking de 
reuniões Buyers/ Fornecedores

Funcionará como central de 
agendamentos de encontros entre 
Buyers e Fornecedores. 
Durante o evento promoveremos 
conexões person-to-person, facilitando 
negócios e networking.



Que tal VOCÊ conectar 
duas pessoas agora? 

Sinalização espalhada por todos os ambientes sugerindo 
a geração de novas conexões 



Sessões educacionais mais 
longas e conversadas 

Serão 4 tracks mudas na Palco Arena, com a 
plateia se conectando com temas divididos em:

 Negócios
 Marketing & Inovação
 People
 Carreira



Negócios

◉ Ecossistemas  ◉ Soluções 

Conjuntas cliente e fornecedor  ◉

Meio ambiente  ◉ LGPD  ◉

oxigenação de fornecedores ◉

Techs

Marketing & 
Inovação

◉ Como potencializar networking 

◉ Ultra Personalização  ◉

Conteúdo e curadoria  ◉ Social 

Intelligence ◉ Protagonismo do 

Público  ◉ Storytelling & 

Storydoing

People

◉ Experiência do viajante/ 

participante  ◉ Senso de 

pertencimento ◉ Gestão das 

emoções ◉ Como montar times 

fortes

Carreira

◉ Liderança do amanhã ◉

Urgências e Importância em 

tempos de sobrecarga ◉

Transição de carreira ◉ Sucesso e 

autocuidado



Mini-labs
Espaço das Comunidades ALAGEV 

Ponto alto das edições LACTE14, LACTE15 e 
LACTE17, as 14 Comunidades da ALAGEV têm 
espaço dedicado no LACTE. 

Sessões de alta interatividade com debates e 
apresentação de trabalhos e projetos.



Cases
PREMIAÇÃO: Temos o objetivo de premiar os melhores 
cases de eventos e viagens corporativas em 03 
categorias, para compartilhar com o mercado práticas de 
sucesso que possam contribuir gerando ideias.

PILARES: ◉ Inovação ◉ ESG ◉ Parceria



Happy hour 
no L’atelier
O HH é um momento super esperado de 
descontração e o entretenimento do LACTE!

Acontece ao fim do 1º dia de evento e reúne todos 
os participantes para se divertir e celebrar!



Comemoração
20 anos de ALAGEV e muitos motivos pra comemorar!

Durante toda trajetória do evento traremos momentos 
marcantes da história da ALAGEV!



agenda

09h00 Abertura

09h25 Key-note

10h00 Minilabs (5) + break

11h00 Educacionais mudas (4)

12h30 Almoço

14h00 Educacionais mudas (4)

15h30 Minilabs (5) + break

16h30 Cases 

17h30 Happy Hour + Premiação

09h00 Abertura

09h25 Key-note

10h00 Minilabs (5) + break

11h00 Educacionais mudas (4)

12h30 Almoço

14h00 Educacionais mudas (4)

15h30 Sessão de encerramento

17h30 Fim do eventoS
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Oportunidades de 
Patrocínio
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Ao todo temos + de 70 oportunidades incríveis de patrocínio e temos certeza que 

pelo menos uma delas se encaixará dentro das suas necessidades e do seu negócio!

As oportunidades estão apresentadas por faixas de valores e com cores indicando 

o atributo que a oportunidade entrega: 

Indicação de atributos trabalhados 

engajamento

captação de leads

exposição  de marca

networkingpropósito

educacional

Atrair clientes em potencial para seu 

funil de vendas e gerar negócios

Apoiar e relacionar seu negócio à 

capacitação e à formação educacional    

Gerar experiências mais profundas, 

concretas e emocionais com os 

participantes e a marca

Transmitir mensagem de como a empresa 

quer ser vista e lembrada

Estabelecer a essência do negócio por 

meio de apoio a ações

Aumentar o relacionamentos com clientes 

ou prospects

Menus estão 
divididos por valores

Quer saber detalhes de cada 
Oportunidade? Fale comigo!
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BALCÃO RETIRADA 
FONE

R$ 20.000

Disponível: 01/01

CHAPELARIA

R$ 20.000

Disponível: 01/01

ADESIVAÇÃO PISO 
FOYER GOLDEN HALL 

R$ 15.000

Disponível: 05/05

VÍDEOS TELÃO

R$ 15.000

Disponível: 08/08

TOTEM DE 
SINALIZAÇÃO + SUA 

MARCA COM QR CODE

R$ 6.435

Disponível: 10/10

APP ATIVAÇÕES: 
PUSH NOTES

R$ 2.500

Disponível: 10/10

POST STORIES 
INSTAGRAM

R$ 2.500

Disponível: 20/20

GAMIFICATION
3º LUGAR

R$ 10.000

Disponível: 01/01
engajamento

engajamento

exp. marca

exp. marca

exp. marca

exp. marca

exp. marcaexp. marca

engajamento

captação lead

captação lead

ADESIVAÇÃO 
ESPELHOS 
BANHEIROS 

exp. marca

R$ 24.570

Disponível: 02/02

propósito
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ESTANDES  
6 M2

R$ 26.000

Disponível: 01/01

R$ 40.000

Disponível: TBD

ESTÚDIO 
PARA 

GRAVAÇÃO

R$ 35.000
Disponível: 01/01

LACTE ON 
THE ROAD

R$ 32.175

Disponível: 02/02

ADESIVAÇÃO HALL 
DO ELEVADOR DE 

ENTRADA

R$ 30.000
Disponível: 02/02

GARRAFAS 
COM 

FRASES

R$ 30.000

Disponível: 01/01

PESQUISA TAYLOR 
MADE PARA SEU 

PÚBLICO

R$ 30.000

Disponível: 04/04

SHOULDER 
BAG COM 
FRASES 

R$ 30.000

Disponível: 01/01

CO-WORKING

R$ 27.284,40
Disponível: 01/01

CAMISETA DOS 
RECEPCIONISTAS + FRASES CAMISETAS DOS  FOTÓGRAFOS 

GALERA DO CLICK

R$ 26.000

Disponível: 01/01

APP 
ABERTURA

R$ 25.000

Disponível: 01/01

CERTIFICADO 
DIGITAL LACTE

R$ 25.000

Disponível: 01/01

COMUNICAÇÃO 
NAS COLUNAS 

DO FOYER

R$ 25.000

Disponível: 04/04

GAMIFICATION
2º LUGAR

R$ 40.000
Disponível: 01/01

GAMIFICATION
1º LUGAR

R$ 25.000

Disponível: 01/01

INFLUENCER

R$ 25.000
Disponível: 04/04

WI FI

R$ 25.000

Disponível: 01/01

R$ 25.000

Disponível: 04/04

exp. marca

propósito

exp. marca

exp. marca

exp. marca

exp. marca

propósito

engajamento

engajamento

exp. marca

exp. marca

exp. marca

engajamentoengajamento

exp. marca

networking

exp. marca

networking

educacional

engajamento

educacional

captação lead

captação lead

captação lead captação lead

captação lead

captação lead

PAINEL 
INSTAGRAMÁVEL

engajamento

captação lead
networking



d
e

 R
$

 4
1 

m
il
 a

té
 R

$
 7

0
 m

il

PONTO DE TROCA 
DE BOTOM 

INSPIRACIONAL

R$ 42.000
Disponível: 01/01

CABINE DE 
FOTOS NO HH

R$ 42.000

Disponível: 01/01

CABINE 
FOTOS

LINKEDIN

R$ 42.000
Disponível: 01/01

ENCERRAMENTO  
2o DIA

R$ 45.000
Disponível: 01/01

R$ 50.000
Disponível: 01/01

ESTANDES OU LOUNGES 10M2

R$ 46.800

Disponível: TBD

MINILABS

R$ 46.800

Disponível: 05/05

CRACHÁ

R$ 49.608
Disponível: 01/01

ESTAÇÃO DE 
HIDRATAÇÃO 
(4 estações)

R$ 70.200

Disponível: 01/01

ESG EM EVENTOS 
(sponsor da ações)

R$ 50.000
Disponível: 01/01

CAPA 
CADEIRA 

COFFEE 
BREAK

R$ 58.500

Disponível: 03/03

CRACHÁ 
CORDÃO

R$ 60.017
Disponível: 01/01

R$ 50.000

Disponível: 01/01

PRÉ VENDA INGRESSOS 
LACTE SITE

R$ 64.935

Disponível: 01/01

CREDENCIAMENTO

R$ 65.000

Disponível: 01/01

LOUNGE 
START UPS

PLENÁRIA
2º DIA

R$ 45.000
Disponível: 01/01

propósitonetworking

networking

educacional

educacional

exp. marca

exp. marca

educacional

engajamento

engajamento

exp. marca

exp. marca

exp. marca

exp. marca

exp. marca

exp. marcacaptação lead

engajamento

captação lead

engajamento

engajamento

networking

captação lead

engajamento

captação lead

captação lead
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PAINEL OU 
CORREDOR 

HISTÓRIA - ALAGEV 
20 ANOS

R$ 100.000

Disponível: 01/01

R$ 140.400

Disponível: 02/02

TRACK 
EDUCACIONAIS 

R$ 76.892

Disponível: 04/04

CAUSA: 
ENFRENTEMOS 

TODOS O RACISMO

R$ 75.000

Disponível: 01/01

EXPERIÊNCIA 
JANTAR PRÉ LACTE

R$ 75.000
Disponível: 01/01

CORREDOR 
ACESSO 

PLENÁRIA

R$ 85.000

Disponível: 01/01

ESTANDES OU 
LOUNGES 15m2

R$ 74.200
Disponível: TDB

LOUNGE DESTINOS

R$ 120.000

Disponível: 01/01

LOUNGE RESORTS 

R$ 120.000

Disponível: 01/01

ENCERRAMENTO  
1o DIA + HH

R$ 120.000
Disponível: 01/01

EXPERIÊNCIA 
ALMOÇO 

HOST 
VENUE

R$ 200.000
Disponível: 01/01

APRESENTA O LACTE 
18 + ABERTURA LACTE 

PRIMEIRO DIA 

R$ 217.500

Disponível: 01/01

BUYERS ONLY

R$ 74.412
Disponível: 02/02

exp. marca

propósito

exp. marca

educacional

exp. marca

exp. marca
engajamento

exp. marca

networking

exp. marca

educacional

exp. marca

exp. marca

networking

captação lead

engajamento

networking

captação lead

engajamento

networking

captação lead

engajamento

networking

captação lead

engajamento

networking

captação lead

engajamento

captação lead

engajamento

networking



categorias de patrocínio

30K - 50K 100K - 150K 

Diamond Platinum Gold Silver Bronze Partner

Inscrição da equipe 8 6 4 3 2 1

Desconto na compra 
de convite extra

25% 20% 15% 13% 10% 10%

Barra de logo site

Barra de logo app

Stories no Instagram 3 2

E-mail mkt compartilhado
Pré e Pós evento

E-mail mkt exclusivo
Pré e Pós evento

> 150K 50K - 100K 10K - 30K < 10K



inscrições

Preços para inscrição

CATEGORIAS
1º LOTE

até 16/dez
2º LOTE

17/dez a 22/jan
3º LOTE

23/jan a 23/fev

De 6 a 10 participantes R$ 1.403 R$ 1.473 R$ 1.546

Mais de 11 participantes R$ 1.315 R$ 1.381 R$ 1.449

CATEGORIAS
1º LOTE

até 16/dez
2º LOTE

17/dez a 22/jan
3º LOTE

23/jan a 23/fev

De 6 a 10 participantes R$ 2.015 R$ 2.116 R$ 2.222

Mais de 11 participantes R$ 1.890 R$ 1.984 R$ 2.083

COMBOS
Preços especiais para fornecedores associados

COMBOS
Preços especiais para fornecedores não associados

CATEGORIAS

1º LOTE
até 16/dez

2º LOTE
17/dez a 22/jan

3º LOTE
23/jan a 23/fev

Associado ALAGEV Não associado ALAGEV Associado ALAGEV Não associado ALAGEV Associado ALAGEV Não associado ALAGEV

Gestor Viagens ou Eventos (comprador final) R$                                593 R$                                1.094 R$                                  624 R$                               1.153 R$                                  643 R$                               1.189 

Participante de comunidade Gestor Viagens ou  Eventos R$                                536 -- R$                                  562 -- R$                                  578 --

Participante de comunidade Fornecedor R$                                1.040 -- R$                               1.091 -- R$                               1.126 --

Fornecedor R$                             1.754 R$                             2.518 R$                               1.843 R$                               2.644 R$                               1.897 R$                               2.726 

Pessoa Física R$                             1.616 R$                             2.281 R$                               1.697 R$                               2.395 R$                               1.750 R$                               2.465 



lotes e condições de pagamento

 Contratos fechados em Outubro – 4 vezes
 Contratos fechados Novembro – 3 vezes
 Contratos fechados Dezembro –2 vezes
 Contratos fechados Janeiro – Parcela única
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datas de corte de lotes

im
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rt
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1º lote: até 30/11
2º lote: de 01/12 a 07/01
3º lote: de 08/01 a 23/02

Os valores terão reajustes de 

9% DE ACRÉSCIMO

em cada virada de lote!

 100% dos valores deverão ser RECEBIDOS ANTES 
da realização do evento

 Valores das cotas de patrocínios informados nessa 
apresentação referentes ao 1º lote 



Quer saber mais? 

11 94990-0153

sandra@alagev.org

11 94990-0152

giovana@alagev.org

Fale com a gente!

Giovana Jannuzzelli Sandra Veloso


