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TIMPTON UNIVERSITY'S NUMBER
ONE NEWSLETTER!

MAIS UM MÊS DE
SUPERAÇÃO DE METAS!

MARKETING DIGITAL REACH LOCAL

Fevereiro foi mais um mês onde superamos as
metas de ocupação, diária média e receita, nos
dois hotéis. Ficamos acima em receita de
hospedagem nos dois hotéis R$221.943,00.

Continuamos com investimento de mídia
online e automação de marketing, onde
estamos mensurando todo lucro gerado
com essas ações.

Também tivemos uma ótima performance
com relação a concorrência, ficando em
primeiro lugar no RSI.
.

SALA DE EVENTOS

Tivemos uma receita bruta de sala de
eventos no valor de R$14.670.
Os principais eventos do mês foram: Igreja
Lagoinha; Lions; Studio B; Engefood;
Benteler; Cerpo; Shipmaster; Forta;
GoodsBr; Guinez; Viva Vie.

SEGMENTO - AVIAÇÃO
Estamos recebendo uma demanda de
tripulação da Avianca.
Em Fevereiro
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SP EXPO

ESPORTES

No SP Expo teve a feira Abimad, onde os dois
hotéis foram oficiais, gerando uma receita
aproximada de R$60.000 em hospedagem.
Também tivemos a feira Método Cis, com uma
demanda grande de particular e OTA e
também um grupo que nos gerou cerca de
R$10.000 em receita de hospedagem.

Pelo campeonato Paulista, recebemos o time
do Oeste, no período de 08 a 09/02 - que jogou
contra o São Caetano.
Pela Superliga Feminina, recebemos o time
Curitiba Vôlei, que jogou contra o time São
Caetano/São Cristóvão, no mesmo período 08 a 09/02.

.

PARCERIA - STUDIO GISELLE

PRÓXIMAS FEIRAS -SP
EXPO

Já somos hotéis oficiais das próximas feiras
que acontecerão no SP Expo: ANUFOOD;
INTERMODAL; NT EXPO; PLÁSTICO BRASIL;
FEICON; AUTOMEC.
.

PROMOÇÃO DE CARNAVAL

Lançamos esse mês, um código promocional
para reservas no período de Carnaval com
25% de desconto sobre as tarifas públicas.

.

Fizemos novamente a parceria para os
eventos que acontecerão em 2019 do Studio
Giselle. Esse ano ocorrerá de 08 a 09 de Junho
a pré seletiva do Bolshoi Brasil, onde
bailarinos poderão ingressar com bolsas de
estudo em uma das principais escolas de
dança do mundo, e será a primeira vez que
acontecerá no ABC.
No período de 16 a 18 de Agosto, ocorrerá o
Workshop de Dança Studio Giselle, que
contará com a presença de nomes como Ana
Botafogo, entre outros. São esperados mais de
800 inscritos para 3 dias de uma maratona da
dança.
Os hotéis serão oficiais do evento.
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