Shopping Produtos Hotelaria Brasil – Hotelaria Brasil fornecedor de produtos e
serviços para hotelaria no Brasil, uma loja igual a um shopping de produtos hotelaria Brasil,
tudo direto de varias fabricantes em um único representante comercial kits descartáveis kit
descartável produtos descartáveis hotelaria. www.brasilhotelaria.com.br
Mega Loja virtual de Produtos hotelaria Brasil – Produto para hotelaria Brasil
produtos diretamente das fábricas para hotel motel pousadas em um único representante
comercial. Produtos descartáveis hotelaria, Móveis talheres louças e decoração para
hotelaria Brasil. www.brasilhotelaria.com.br
Supermercado da hotelaria no Brasil – Produtos hotelaria Brasil num verdadeiro
supermercado da hotelaria no Brasil com todo tipo de produtos para hotelaria, serviços,
classificados, cursos, móveis hotelaria Brasil diretamente de várias fábricas num único local
com um único representante comercial atendendo hotéis motéis pousadas hotel motel
Brasil.
www.brasilhotelaria.com.br
Centro de Abastecimento de Hotelaria Brasil – Produtos Hotelaria Brasil descartáveis
e duráveis num verdadeiro Centro de abastecimento para hotelaria no Brasil, direto das
fábricas para hotéis, motéis, pousadas e similares. Produtos, serviços, equipamentos
diretamente das fábricas para o Hotel Motel Pousadas Brasil. www.brasilhotelaria.com.br
Produtos hotelaria Brasil Pratos Personalizados para restaurante e hotelaria – Pratos,
pires, xícaras, louças em geral para hotelaria e restaurantes você encontra em nossa loja
virtual pois representamos diretamente varias fábricas que abastecem hotéis motéis hotel
motel pousadas no Brasil. www.brasilhotelaria.com.br

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.

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

