
 

 

A BLUE BOX foi criada pela Agência Blue Trip, inscrita no CNPJ 19.847.210/0001-48, no ano de 
2020. A ideia do seu projeto já existia internamente, sendo aprimorada como estratégia para 
que a mesma continuasse cumprindo suas responsabilidades com clientes, equipe e parceiros 
ativos, também prejudicados pela crise financeira oriunda da pandemia do COVID-19. Por 
intermédio dos sorteios da promoção, possibilitamos a todos os participantes maiores chances 
de conhecer destinos de todo território brasileiro, passeios pelo ES e prêmios das mais diversas 
modalidades. 
 

Uma das diretrizes finais da promoção BLUE BOX é a distribuição de cestas básicas para famílias 

que estão sofrendo com a crise mundial. A catalogação das famílias serão feitas dentro de 

bairros, diretamente com os líderes comunitários, ao final de cada sorteio realizado. 

 

Viagens dos mais diversos segmentos que serão operadas pela Agência Blue Trip. Inclusas nas 

modalidades estão destinos aéreos, como Jericoacoara e Chapada dos Veadeiros, e destinos 

rodoviários, como Ilha de Boipeba, Morro de São Paulo, Caraíva, Ilha Grande, Península de 

Maraú, dentre outros. O Espírito Santo também entra na lista de destinos nos sorteios de bate 

voltas realizados. 



Procuramos rechear cada Blue Box com prêmios dos mais diversos setores, e ser canal de apoio 

a outros empreendedores que também precisam de força para passar por esse momento 

delicado. Oferecemos nossos canais digitais como divulgação dos prêmios disponibilizados, 

fazendo link direto entre todos os participantes da BLUE BOX e os parceiros cadastrados, 

gerando leads e aumentando o engajamento entre os mesmo. 

 

As plataformas digitais disponíveis serão nosso site (agenciabluetrip.com), destaques fixos para 

cada parceiro no Instagram @agenciabluetrip, um álbum exclusivo no Facebook 

/agenciabluetrip e nos vídeos dos sorteios realizados que serão postados em nosso canal no 

Youtube. 

 

Cada parceiro oferece o que está dentro das suas possibilidades, de acordo com o ramo 

específico do seu empreendimento. Os exemplos de prêmios são vouchers de desconto, peças 

de vestuário, acessórios, serviços de salão e estética, tatuagens, vouchers de refeição, etc. 

 

Para ser um de nossos parceiros ativos e contribuir também com o movimento, basta enviar um 

email direto para bluetripmkt@gmail.com ou nos contatar pelo telefone (27) 3072-1808 / 

99623-6985. Os dados necessários para cadastro são CNPJ/CPF, nome fantasia, endereços 

eletrônicos, telefone de contato. 

 

O regulamento de cada Blue Box, assim como o seu regulamento geral, está disponível no link 

www.agenciabluetrip.com/bluebox. O documento é disponível para download e, para maiores 

dúvidas, estamos disponíveis em todos os nossos canais de comunicação. Serão 100 tickets 

disponíveis para sorteio em cada Blue Box, que variam entre R$5,00 e R$35,00.  
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