
EVENTOS

MAIS QUE
FORA DA CAIXA

NOSSAS
VÃO ALÉM!

ideias

acoes



A BoxOut, fi rmada nos seus valores de amizade, confi ança, trabalho em equipe, qualidade, ética, 
respeito, criatividade e responsabilidade social, planeja, organiza e realiza eventos, independente 
do tamanho, do tipo ou do segmento que veremos a seguir.

EVENTOS



EVENTOS

Corporativos;
Congressos;
Lançamentos de produtos e serviços;
Convenções;
Inaugurações;
Confraternizações;
Lançamento imobiliários;
Meeting;
Entrega de empreendimentos;
Cafés, almoços, jantares, coffee breaks;
Premiações;
Treinamentos;
Encontros executivos;
Eventos de endomarketing;

Seminários;
Workshops e ofi cinas;
Roadshows (eventos on the road);
Simpósios;
Feiras e Conferências. 



CRIAÇÃO E PLANEJAMENTO

Conceito e temática para eventos;
Cenografi a;
Criação de identidade visual dos eventos;
Eventos exclusivos;
Ações/campanhas de endomarketing;
Estratégias promocionais vinculadas aos eventos/campanhas.

SUPORTE

Recepcionistas;
Promotores(as);
Modelos;
Registro fotográfi cos e audiovisual;
Tradução simultânea;
Atração / interatividade;

Brindes;
Captação de parcerias;
Transfers;
Coordenação;



DE SUCESSO

Cases
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MEET PARA 
LANÇAMENTOS 
IMOBILIÁRIOS



PROMOTORAS 
RECEPCIONISTAS



ESTANDES



ATORES 
PERFOMÁTICOS



MÃO DE OBRA



DIFERENCIAL

Nosso
Sala com data show para treinamento com capacidade para (20) pessoas; Internet wireless; atendimento 
personalizado com os candidatos que estão procurando a agência; parceria com escolas de línguas, 
universidades e cursos técnicos; banco de talentos; departamento pessoal e assessoria jurídica.

Recrutamento e Seleção:
Captação, avaliação e pré-seleção do banco de talentos. Utilizamos metodologia moderna que associa 
rapidez e qualidade na identifi cação de potenciais. contemplando ao mesmo tempo, características 
técnicas e comportamentais, emocionais em razão da função a ser desenvolvida
compreendendo várias fases de avaliação até o aponte dos indicados.

Mão de Obra Temporária:
Empresas de todos os segmentos de mercado deparam-se com picos sazonais, ampliações, novos 
projetos, promoções especiais, acúmulos extraordinários de serviços. A BOXOUT coloca a disposição de 
sua empresa a contratação da mão de obra temporária através da Lei 6.019/74.
Principais vantagens da mão de obra temporária: Redução de custos em até 20%; Isenção de impostos 
e multas rescisórias.

Responsabilidades da BOXOUT:
Recrutamento e seleção dos candidatos; todas as etapas da contratação; administração burocrática 
(recolhimento de encargos, folha de pagamento e rescisão contratual).



DIFERENCIAL

Nosso
Terceirização:
Oferecemos a alternativa de contratação de mão de obra terceirizada, por ser a grande ferramenta 
administrativa das modernas empresas que visam melhorar os índices de produtividade, nosso 
departamento de terceirização tem a missão de oferecer a qualidade do pessoal e o cumprimento das 
metas estabelecida por sua empresa.

Principais Vantagens da Terceirização:
Empresa focada, permite o direcionamento dos esforços e controle estratégico do seu negócio.

Responsabilidades da BOXOUT:
Recrutamento e seleção dos candidatos dentro do perfi l exigido; seleção; admissão e administração 
do colaboradores; treinamento; adiantamento de ajuda de custo para início dos trabalhos; uniformes 
(camiseta polo com logo da BOXOUT); crachá de identifi cação; exames médicos ocupacionais; seguro 
de vida em grupo (não descontamos do colaborador e não cobramos do cliente); envio de documentação 
solicitada pela Empresa/Cliente.

A BOXOUT agirá atendendo sempre às normas éticas de sua categoria profi ssional, bem como 
manterá absoluto sigilo das informações que lhe forem passadas pelos clientes. Para isto os ítens de 
responsabilidades e obrigações seguirão no contrato.



MELHOR ESTRUTURA
DO CENTRO OESTE

BEM LOCALIZADA EM GOIÂNIA, A BOXOUT POSSUI ESTRUTURA COMPLETA PARA ATENDER 
QUALQUER TIPO DE AÇÃO. SALA DE TREINAMENTO PARA ATÉ 40 PESSOAS, LOUNGE PARA 
COFFEE-BREAKS.

ESTRUTURA COMPLETA

PARA ARMAZENAGEM DE BRINDES, MATERIAIS PROMOCIONAIS E INSUMOS, A BOXOUT 
DISPONIBILIZA UM DEPÓSITO PARA ESTOCAGEM DURANTE OS GIROS DAS AÇÕES E OUTRO 
AINDA MAIS AMPLO PARA ARMAZENAGENS MAIORES E DE GRANDE VOLUME.

LOGÍSTICA E OPERACIONAL



ESTRUTURA

Nossa



ESTRUTURA



Rua C 51, Qd. 12, Lt. 9
Setor Sol Nascente
Goiânia-GO

62 3247-1538
www.boxout.com.br


