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É fácil trabalhar com a HelmsBriscoe. Não há contratos 
ou qualquer outro tipo de burocracia. Como somos remunerados 
somente pelo hotel que você vier a selecionar, não é necessário 
comprometer o seu orçamento para utilizar os nossos serviços. 
Uma análise dos objetivos de seu próximo evento é tudo o que 
precisamos para começar o processo e assegurar o apoio dos 
maiores especialistas em seleção de hotéis do mundo.

A HelmsBriscoe é a maneira mais inteligente e 
eficiente de encontrar o local que mais se ajusta às necessidades 
do seu evento ou reunião. Nós lhe fornecemos as ferramentas que 
você precisa para fazer uma seleção bem informada e sem o viés 
de uma equipe de vendas ou de representantes comerciais. Nossa 
equipe de mais de 1400 associados tem muitos anos de experiência 
e estão equipados com sistemas proprietários de informações, que 
os capacitam a levar até você um conhecimento especializado e 
um poder de negociação sem paralelos na indústria. Juntos, nós 
podemos lhe garantir que você estará assegurando o melhor local 
possível para a sua reunião ou evento ao menor custo total possível.

A HelmsBriscoe tem um longo histórico de superação 
das expectativas de seus clientes. Desde a nossa criação em 
1992, milhares de clientes tem nos confiado suas necessidades 
de seleções de locais para reuniões e eventos. Em 2022, nós 
reservamos mais de 6.2 milhões de diárias de hotéis em 100 países 
diferentes. Você pode ter certeza que nós colocaremos todo esse 
porte, experiência e poder de compra para trabalhar para você. 
Com associados em mais de 60 países, nós temos o alcance global 
e a experiência para atender suas necessidades onde quer que você 
se encontre.

Estamos a seu serviço

“Nas últimas duas décadas, a 
HelmsBriscoe tem nos prestado excelentes 
serviços de seleção de locais para os 
nossos eventos e reuniões, tanto as de 
pequeno, como as de grande porte. Eles 
continuam trabalhando eficientemente 
com os nossos diversos coordenadores 
de eventos na negociação de contratos 
com hotéis em todo o mundo, a fim de 
atender todas as especificações de cada 
evento ou reunião – desde localizações 
e acomodações, até os espaços para as 
reuniões, orçamento e muito mais. Ao 
longo dos anos, a nossa parceria com 
a HelmsBriscoe tem crescido e suas 
equipes adaptaram seus procedimentos e 
processos internos para atender as nossas 
necessidades. Eles entendem o nosso 
negócio e são extremamente eficientes 
com as nossas frequentes demandas de 
curto prazo. O que posso dizer – they just 
do it!”  

– Nike Global Meetings & Events

Líder Global na Seleção de 
Locais para Eventos e Reuniões
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