Produtos, Equipamentos, Máquinas, Serviços, Classificados, Móveis, decorações e muito
mais para hotéis, motéis, pousadas, hotel, motel, SPAs, resourts, hotelaria Brasil, você
encontra na BRASILHOTELARIA que atua como representante comercial de diversas
fábricas e indústrias que abastecem o mercado hoteleiro no Brasil. Todos os itens adquiridos
em nossa loja são faturados diretamente das fábricas para o seu empreendimento hoteleiro.

12 Vantagens do Cliente BRASILHOTELARIA:
1 - Decide quando visitar o fornecedor sem precisar aguardar a visita dele;
2 - Compara preços e qualidade de um mesmo item em vários fabricantes;
3 - Visualiza os itens, que tem interesse em adquirir, por fotos e vídeos;
4 - Tira qualquer dúvida falando on-line com nosso atendimento no site;
5 - Elimina o risco de assalto e seqüestro com vendedores desconhecidos;
6 - Fica livre do OVER PRICE (valor acima aplicado conforme a cara do comprador),
porque as Tabelas de Preços são das próprias Fábricas ;

7 - Não se ausenta do seu empreendimento para realizar as compras; comprando
tudo em um só lugar e recebendo diretamente e com a fatura direta do Fabricante;

8 - Participa dos eventos: “LOUCURAS DO FABRICANTE”;
9 - Pode escolher a condição de pagamento e saber exatamente o quanto vai pagar;
10 - Contrata pessoal em nossa agencia de emprego especializada no meio
hoteleiro, com vários currículos de pessoal da área;

11 - Recebe informações de Novidades, Notícias, Promoções e outros assuntos de
interesse no meio hoteleiro;

12 - Compra, Vende, aluga, arrenda empreendimentos hoteleiros em todo o Brasil
no Setor de Oportunidades e Classificados BRASILHOTELARIA ;
www.brasilhotelaria.com.br
DESCUBRA OUTRAS VANTAGENS CADASTRANDO A SUA EMPRESA!!!

Alarmes sem fio cerca elétrica sensores baterias Câmeras monitoramento por IP wireless
wire-less para hotéis motéis pousadas hotelaria Brasil hotel motel SPAs - Instale câmeras no
seu hotel motel pousada e monitore via internet de qualquer lugar que estiver, ofereça aos
seus clientes a internet sem fio passando login e senha pra eles acessarem cobrando ou grátis
e tenha um serviço diferenciado no seu hotel motel pousada hotelaria brasil.
www.brasilhotelaria.com.br
Alarmes sensores de presença câmeras para monitoramento rede sem fio de internet para
hotéis motéis pousadas hotelaria Brasil hotel motel - Produtos de segurança para hotéis
motéis pousadas sistemas de alarmes circuito fechado de TV, câmeras, micro-câmeras ,
monitoramento por IP internet web, internet sem fio wireless para hotel motel pousada
hotelaria Brasil. www.brasilhotelaria.com.br
Alarmes sistemas de segurança controle de entrada e saída, monitoramento de imagem por
IP, Internet sem fio para hospedes de hotéis motéis pousadas hotelaria hotel motel wireless
wire-less internet sem fio para hotelaria no Brasil - Antena wireless rede internet sem fio tem
sido um diferencial para alguns hotéis que disponibilizam para os seus hospedes cobrando
uma taxa diária para o uso ou simplesmente liberando o uso por cortesia através de senha e
login. www.brasilhotelaria.com.br
Alarmes sistemas de segurança, rede sem fio, ofereça internet sem fio para os hospedes do
seu hotel motel pousadas tornando seu empreendimento hoteleiro mais atrativo - Internet
sem fio wireless permite que você e seus hospedes possam acessar a internet de vários locais
do seu hotel motel pousada hotelaria que estiverem ao alcance da antena instalada e isto tem
sido e é um grande diferencial na hora do hospede decidir a hospedagem em hotéis motéis
pousadas hotelaria Brasil . www.brasilhotelaria.com.br

Produtos, Equipamentos, Máquinas, Serviços, Classificados, Móveis, decorações e muito
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Se sua empresa fabrica, produz ou presta serviço para a hotelaria e deseja estar
conosco na BRASILHOTELARIA como sua representante comercial, entre em nosso site e

cadastre sua empresa. Mesmo que já tenhamos produto similar e caso seja conveniente
estudaremos a possibilidade de parceria. www.brasilhotelaria.com.br
Tudo que você precisa como comprador para hotelaria vai encontrar em nosso site,
direto dos fabricantes, prestadores de serviços com preço de fábrica mesmo.
Amigo Hoteleiro CADASTRE seu empreendimento hoteleiro e passe a receber nossos e-mails
com: Promoções especiais dos fabricantes, notícias sobre hotelaria, novidades, eventos,
oportunidade de compra e venda e muito mais. Seja bem vindo ao Paraíso do comprador
hoteleiro.
www.brasilhotelaria.com.br
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