Um pouco sobre a LOUCASA
Hospedagem Premium
A LouCasa é uma Hospedagem Prêmium para seus
Carnavais, Réveillons e até mesmo para os melhores
eventos do Brasil. Além das hospedagens com ótimas
acomodações, também contamos com diversos
diferenciais como Refeições, Open Bar 24h, Festa na
Piscina, Dj, Traslados para festas e muito mais.

Melhores eventos do Brasil!
Se você costuma reunir os
amigos para curtir o melhor do
Carnaval e Réveillon ou
frequenta eventos como Festa
do Peão de Barretos,
Oktoberfest, Folianópolis, Bloco
do Oba, Bloco do Urso, você
achou a melhor opção para se
hospedar.

AONDE ESTAMOS?
Estamos nos melhores eventos do Brasil!

A LOUCASA está nos principais
eventos do Brasil, além dos
melhores Carnavais e Réveillons.
Conﬁra ao lado alguns dos
eventos onde somos uma
excelente opção de hospedagem
para centenas de pessoas.
Na LOUCASA a experiência de
cur r um evento é ampliada.

COMO CHEGAR?
Atendemos todo mundo!
Você pode vir para LOUCASA por
meios próprios, avião, transporte
rodoviário ou navio.
Estaremos aqui para recebe-lo!
Venha com nossas excursões.
A LOUCASA junto com as agências
parceiras oferecem embarques em
diversos pontos do Brasil. Levamos
toda a galera para a LOUCASA!
*Conﬁra as excursões em nosso site;
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A LOUCASA está em muitos eventos de
diferentes es los e segmentos. Estamos em
Barretos, o Maior Rodeio do Brasil e também
estamos nos melhores carnavais.
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Temos um público-alvo na faixa etária de 1835 anos, em sua maioria mulheres.
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Uma grande oportunidade de mostrar sua
marca em um só lugar, para jovens turistas
que vieram de diversos pontos do mapa.
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As regiões mais atendidas são Paraná, Santa
Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro.

SUA MARCA AQUI
LOUCASA - Folianópolis 2018
Praia do Campeche - SC
*Exemplo de LOUCASA

Mostre seu produto para
centenas de turistas de
diversos lugares do Brasil em
um único lugar.
Dentro da LOUCASA seu
produto ﬁca exposto para
todos os hóspedes! Seja
criativo e planeje como sua
marca pode aparecer mais.
Reserve espaços especíﬁcos
dentro da LOUCASA para sua
marca.
Cada LOUCASA tem um
mapa que poderá ser
analisado pelo marketing da
empresa parceira.

