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Empreendimentos da
parceria entre a Incortel e
BEST WESTERN seguem
cronograma de obras e
estão em fase final.
Acompanhe o andamento
de cada um.
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Obras dos empreendimentos
seguem dentro do cronograma

BEST WESTERN PREMIER Arpoador Fashion Hotel

BEST WESTERN PLUS Copacabana Design Hotel

Lançado em 2013, o empreendimento marca
a chegada do primeiro hotel fashion do Brasi.
Com assinatura da estilista Gloria Coelho, o
hotel contará com serviços exclusivos. As obras
estão em fase de acabamento.

Empreendimento 100% vendido no dia do
lançamento, está em fase de acabamento. O
hotel tem localização privilegiada e terá decoração com design conceitual, homenageando
ícones dos anos dourados da bossa nova.

BEST WESTERN PLUS Icaraí Design Hotel

BEST WESTERN Linhares Design Hotel

O hotel está sendo construído estrategicamente no bairro de maior valorização de Niterói,
com grande vocação para o desenvolvimento
econômico. O empreendimento está em fase de
acabamento.

Entregue dentro do prazo, em 2015, foi o
primeiro hotel de bandeira internacional lançado na cidade de Linhares e já atende ao
pulsante turismo de negócios do norte do
Espírito Santo.
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Olimpíada já impacta
empreendimento em Icaraí
Em contagem regressiva para as
Olimpíadas, a cidade do Rio de
Janeiro se prepara para receber os
mais de 400 mil turistas de todo o
mundo, em sua maioria, com hospedagem programada para as regiões olímpicas, como Copacabana e
Barra da Tijuca. Porém, a ocupação
hoteleira deve atingir muitas
outras áreas do Grande Rio.
Agentes de turismo do Brasil e
outros países estão priorizando
reservas em hotéis de rede, em
busca de um padrão de hospedagem que garanta serviços e produtos de qualidade para seus clientes. Essa exigência está impactando positivamente os hotéis com

bandeira internacional, em
um raio de distância maior, em
relação à região olímpica, como
é o caso do BEST WESTERN PLUS
Icaraí Design Hotel, localizado
em Icaraí, região nobre de
Niterói.
O empreendimento está em
fase final de acabamento e já
está entre os hotéis procurados
para hospedagem durante o
evento. A perspectiva é de que a
abertura do hotel seja com casa
cheia, boa notícia para investidores, que terão seu empreendimento iniciando as atividades em
grande momento para o mercado
hoteleiro nacional.

Força de vendas recebe qualificação
Acaba de se formar a segunda turma do curso
The Best, o primeiro treinamento de corretores
para o mercado hoteleiro no Brasil. O curso, com
duração de três meses, é uma iniciativa da Incortel para atender exclusivamente os profissionais
da Brasil Brokers, responsável pela comercialização dos empreendimentos da parceria Incortel e
BEST WESTERN.
De acordo com a diretora da Incortel, Cecília
Zon, o objetivo do treinamento tem sido
alcançado. “Quando tomamos a decisão de
dar mais qualificação à nossa força de vendas,
previmos o cenário difícil que o ano de 2015
está apresentando. Apesar do momento eco3 •inrevista

nômico, o mercado continua se
movimentando e a inércia
não faz parte de nossas
práticas. Estamos
convictos de que os
profissionais
da Brasil
Brokers estão
ainda mais
preparados
para encarar os
desafios e produzir
os resultados
pretendidos”,
comemora.

Parceria triplica
reservas no Brasil
agência de viagens online Expedia.com.
O site oferece opões de reserva de passagens, hospedagem, pacotes, aluguel de veículos e circuitos turísticos, disponibilizando aos
clientes um diretório com mais de 510 mil
estabelecimentos e acomodações em todo o
mundo, com mais de 4 milhões de quartos.

Alguns hotéis da Rede BEST WESTERN no
Brasil obtiveram um dos melhores resultados
dos últimos meses, após o fechamento da parceria da rede com um dos maiores canais de
vendas do mercado turístico do mundo, a

Seu sistema de buscas exibe em primeiro
lugar as marcas mais fortes do mercado mundial, colocando os hotéis da Rede BEST WESTERN
nos primeiros lugares das listas de pesquisa. O
resultado é que alguns empreendimentos brasileiros chegaram a triplicar suas reservas após a
operacionalização do acordo.

Entre os três
melhores do mundo
O BEST WESTERN Rewards, programa de fidelidade da rede BEST WESTERN, acaba de ser
reconhecido entre os três melhores de 2015,
de acordo com a revista U.S. News & World
Report. É terceiro ano consecutivo que o programa aparece entre os melhores na pesquisa,
que leva em conta atributos como: tamanho
da rede, cobertura geográfica, benefícios
extras e outros. Neste ano, o Rewards também
foi reconhecido pelo J.D. Power Associates,
um dos mais importantes institutos de
medição de qualidade e satisfação de clientes
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do mundo. O BEST WESTERN Rewards existe há
mais de 25 anos e está disponível em todos os
países onde a rede está presente.

Empreendimentos Nosso staff
Corporativo
na rede
O Facebook é uma ótima maneira de estabelecer um canal direto de comunicação com a
Incortel e a BEST WESTERN e ficar por dentro
do que está acontecendo nos principais empreendimentos. O BEST WESTERN PLUS Pampulha
Design Hotel e o BEST WESTERN Linhares
Design Hotel já estão presentes na rede, oferecendo informações e benefícios para seus
clientes. Acesse e siga as páginas. Interaja com
os conteúdos e compartilhe informações com a
sua rede.
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Juliana, Flávio, Aline, Flávia, Tatiane, Lara, Carolina, Cássia e Sônia.

Segurança, clareza, objetividade e transparência são o lema do Departamento Corporativo
da Incortel, de acordo com Flávia Zon, gerente
geral Corporativa.
O Departamento engloba diferentes áreas da
empresa, como a financeira, contábil, documentação, administrativa, recursos humanos,
jurídica e atendimento ao cliente.
O setor garante que as documentações dos
empreendimentos e da empresa estejam válidos, devidamente registradas nos órgãos competentes, catalogadas e arquivadas; também
apóia juridicamente a equipe interna nos negócios e contratos; assegura o correto funcionamento da estrutura física e operacional da
empresa; garante o melhor atendimento aos
clientes de modo a resolver as suas demandas
no prazo planejado; gerencia os recursos financeiros da empresa, visando transparência e
planejamento a longo prazo; garante o cumprimento das exigências fiscais e contábeis, assegurando-se que tudo esteja sempre em conformidade com a lei; além de cuidar da relação
entre os colaboradores e a empresa, visando
sempre o respeito mútuo e a satisfação de
ambas as partes.

Itens fashion no Arpoador

EXPEDIENTE

Aproximando-se o início da montagem do
BEST WESTERN PREMIER Arpoador Fashion
Hotel, os itens desenvolvidos em parceria com
Gloria Coelho já começam a tomar forma. Base-

ados na obra da estilista de moda, os objetos de
decoração e mobiliários são um verdadeiro desfile de estilo e criatividade. Confira alguns itens
já confirmados no empreendimento.
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