Prezado Cliente.

A Felippetur Transportes sente-se honrada em dar prosseguimento a nossa negociação, estou
formalizando a proposta de prestação de serviços para aluguel temporário do BoateBus ônibus
balada de Minas Gerais, Novidade para você? Conheça nosso trabalho!

No mercado de ônibus e vans a 25 anos, buscando sempre inovação lançamos o BoateBus, que
desde outubro de 2014 é uma ótima forma de entretenimento na capital mineira para
comemorações em geral. Realiza não apenas festas, mas também sonhos e faz com que
momentos especiais se tornem datas inesquecíveis. Com toda estrutura de uma boate em seu
interior e excelente custo-benefício, o BoateBus faz sucesso por onde passa.

Dentre os principais benefícios estão disponíveis;
•

Dois ônibus a sua escolha, ambos com capacidade para até 42 convidados.

•

Estes estão disponíveis nas cores, Rosa e Prata.

•

Com estrutura similar, contam com pista de dança, bar, ar condicionado, banheiro,
pole dance, iluminação de laser e em LEDs, sistema acústico de som, Tvs de LED.

•

Porta copos e porta garrafas com LEDs que iluminam a bebida.

•

Sofás acabamento e decoração que agrega luxo e sofisticação interior.

•

Plotagem especial e LEDs na parte externa do ônibus.

•

Sistema de emergência para segurança dos convidados.

Duração e tipos de festas realizadas com frequência

Considerações gerais
O tempo sugerido é suficiente para os convidados saírem muito satisfeitos!
No que se refere ao horário de início e término, para sextas-feiras e sábados trabalhamos
com horários pré-definidos.

Favor consultar nossa disponibilidade.

Trajeto para fotos
Nossos veículos trafegam com velocidade média de 25km/h para maior segurança e conforto
dos passageiros. Fica a critério do cliente o local de embarque e desembarque dos
passageiros, bem como o local de parada para fotos e para fumantes. Frequentemente nossos
clientes optam por locais como Praça do Papa, Praça da Liberdade, Praça da Assembleia,
Praça Floriano Peixoto (BG), Igrejinha da Pampulha ou Mineirão.

Música e listas de convidados
As preferências musicais podem ser encaminhadas junto com a lista de convidados na semana
da festa para que o DJ possa tocar o que você e seus convidados gostam de curtir em uma
balada, além de dar um “up” na animação da galera e tornar a festa totalmente personalizada.
Favor encaminhá-las através do e-mail: contato@boatebus.com.br.

Equipe BoateBus
Contamos com profissionais instruídos para a realização de um serviço exclusivo e de
qualidade, em contato via rádio durante todo evento, além de motoristas devidamente
qualificados. Estão inclusos barman, para servir as bebidas e auxiliar os convidados, e o DJ
que anima e interage com os convidados durante todo evento, além de tocar as músicas
escolhidas por você.

Bebidas
Oferecemos em todos os pacotes refrigerantes
(Coca-Cola, Fanta, Guaraná, Sprite), sucos
(sabores variados), água e gelo liberados
durante todo evento. Todos os convidados
ganham

de

brinde

os

belíssimos

copos

personalizados do BoateBus. No pacote "COM
BEBIDAS ALCOÓLICAS" estão inclusos Cerveja
(Brahma) e Vodka (Smirnoff) liberados durante
odo evento, podendo também o contratante ou convidados levar bebidas por sua conta.

Alimentação
O BoateBus dispõe de mesa e recipientes, a nossa equipe se encontra à disposição para realizar
a montagem e organização da mesa. Auxiliamos o cliente com dicas do que levar para seu
evento e quantidades, algumas delas são:
•

300 salgados

•

150 docinhos

•

Bolo pequeno (simbólico para cantar Parabéns)

•

Cupcake ou bolo de pote;

•

Petiscos em geral.

Indicamos nosso parceiro Pedrosa Buffet que possui entrega grátis para nossos eventos em
BH, agregando comodidade aos nossos clientes, o telefone de contato é; 31 9 9358-3293.

· Kit de guloseimas (ruffles, doritos, marshmallows, balas de goma, balas fini, chocolate, e etc.)
– R$ 160,00
· Gelo seco (Gelo utilizado na bebida para sair fumaça no copo) – R$ 80,00
· Energético - 06 Unidades de 2 Litros – R$ 100,00
· Fotografia/Vídeo – R$600,00 à vista ou R$700,00 em até 06 vezes no cartão de crédito.
· GogoBoy / GogoGirls – R$300,00
· Convites Personalizados – Entrar em contato com Sonara: 31 99976-4693

Valores

* Verifique datas disponíveis.

Forma de pagamento
A vista, mediante transferência bancária com os descontos das tabelas acima ou em até 06x
no cartão de crédito.

Confidencialidade
As partes envolvidas na relação comercial se comprometem a manter absoluto sigilo no
tocante às informações, dados e documentos que vier a receber uma da outra ou por outra
forma vier a tomar conhecimento em virtude das ações executadas por qualquer forma.

Colocamo-nos à disposição nos telefones abaixo para maiores duvidas e esclarecimentos:
31 3483-2147 / 31 98653-5456 - Escritório de 08:00hs às 18:00hs de Segunda a Sexta-feira.
31 9.9417-2888 / TIM - Felippe Augusto

Atenciosamente,
Equipe BoateBus.
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