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 ;

DESCUBRA OUTRAS VANTAGENS CADASTRANDO A SUA EMPRESA!!!

Produtos para hotelaria Brasil diretamente dos fabricantes – Produtos para hotelaria
em geral diretamente dos fabricantes. Encontre e compre tudo para hotel motel direto das
Fábricas com um único representante comercial na internet inclusive com atendimento online. www.brasilhotelaria.com.br
Hotelaria Produtos, serviços equipamentos, máquinas enfim, tudo para hotéis
motéis pousadas hotelaria no Brasil – Produtos móveis equipamentos máquinas para
hotelaria Brasil em uma verdadeira Central de Atendimento ao Hoteleiro brasileiro na
internet. A Brasil Hotelaria é uma loja representante comercial direto das melhores fábricas
e indústrias que abastecem o mercado da hotelaria com produtos e serviços para hotéis
motéis pousadas e similares. www.brasilhotelaria.com.br
Máquinas Equipamentos Produtos e serviços para hotelaria no Brasil hotel motel
hotéis motéis pousadas - Agora você tem, ao seu alcance, uma loja virtual que é
Representante Comercial de várias fábricas que fornecem produtos e serviços para hotelaria
no Brasil expondo fotos, preços, orçamentos pela internet, ou seja, nem precisa sair do seu
empreendimento e nem aguardar a visita de um representante. Tudo isso para aumentar a
comodidade e segurança na hora de comprar para hotel motel hotéis motéis pousadas no
Brasil. www.brasilhotelaria.com.br
Representante de Produtos e Serviços, diretamente das Fábricas e industrias para os
hotéis motéis hotel motel hotelaria em geral no Brasil - Representante de vários fabricantes
e prestadores de serviços para hotéis motéis pousadas hotelaria Brasil em um loja virtual
para facilitar a vida de quem compra produtos e serviços para hotel motel pousadas no
Brasil. www.brasilhotelaria.com.br
Central de Produtos Hotelaria Brasil – Uma central de Produtos , serviços,
equipamentos, móveis, maquinas utensílios para hotéis motéis pousadas hotelaria hotel
motel Brasil : produtos descartáveis, móveis, talheres, roupas de cama mesa e banho hotel
motel pousada tudo para hotelaria com faturamento direto dos fabricantes, pois não
fabricamos nada e sim apenas representamos diretamente as fábricas.
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 fabrica 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

