Feira permanente de produtos e serviços hotelaria na web - Produtos para hotelaria
hotel motel pousada Ar Condicionado, Mobiliário e restauração Equipamentos de Hotelaria
para restaurantes, cafés, self-service Ar Condicionado, Balcões frigoríficos, Registadoras
para hotéis motéis pousadas direto das fabricas num único representante comercial.
Feira permanente de produtos e serviços para hotelaria equipamentos hotéis motéis
mobília tapetes descartáveis hotelaria - Produtos equipamentos máquinas hotel motel
pousada ar condicionado móveis registradoras decoração, fogões fornos café snack-bares,
bar talhos mesas cadeiras para hotelaria Brasil direto de vários fabricantes num único
representante comercial na web. www.brasilhotelaria.com.br
Feira permanente de produtos e serviços hoteleiros Brasil Caldeiras aquecimento
central refrigeração hotelaria Brasil hotéis motéis pousadas - Produtos para hotelaria no
Brasil caldeiras para vapor e água quente, lavanderias industriais, hospitais, hotéis, pousadas
calandras e dobrador de lençóis secadoras direto de varias fábricas com um único
representante comercial. www.brasilhotelaria.com.br
Equipamentos produtos e serviços para hotéis motéis pousadas hotelaria Brasil Produtos para hotelaria no Brasil máquinas e moinhos de café, máquinas de lavar louça
industriais, cortadores de frios, grelhadores, fornos, eletrocutores, máquinas de cubo de gelo
e torradeiras para hotel motel pousada direto de varias fábricas com um único
representante comercial. 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

