Louça personalizada para hotelaria – Produtos hotéis motéis pousadas hotelaria
Brasil produtos personalizados Louça gravada personalizada com o nome do hotel motel,
pousada, restaurante tudo direto dos fabricantes em um único representante deles.
Produtos Descartáveis para hotelaria Brasil – Produtos descartáveis para hotelaria
em geral: kit higiênicos, kit hotel, kit motel descartáveis personalizados e montados
conforme a necessidade de cada empreendimento. Direto da fabrica com um único
representante. www.brasilhotelaria.com.br
Feira Produtos e serviços Hotelaria na web - Diversos fabricantes com produtos para
hotelaria no Brasil atendendo hotéis motéis pousadas e similares em um único endereço
com um único representante comercial numa verdadeira feira de produtos e serviços
hotelaria na web. www.brasilhotelaria.com.br
Produtos para hotel - Produtos para hotelaria no Brasil hotéis motéis e similares.
Abastecimento direto de várias fábricas com um único representante comercial. Produtos
para hotel motel pousada spas resourts e similares Brasil. www.brasilhotelaria.com.br
Produtos para hotel Brasil - Produtos para hotel motel pousadas hotelaria no Brasil louças,
panelas, talheres, cardápios roupa de cama mesa e banho, descartáveis brindes, chaveiros
para portaria, maquinas equipamentos para hotelaria direto das fabricas num único
representante. www.brasilhotelaria.com.br
Produtos para hotéis - Produtos para hotéis motéis hotelaria hotel pousada spas resourts
Brasil. Produtos serviços classificados equipamentos hotelaria hotéis motéis pousadas no
Brasil. Abastecimento de hotelaria 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

