
SUA MELHOR
EXPERIÊNCIA
EM CADA DESTINO



A TRAVEL PLUS nasceu em 2004 com o propósito de trazer 
excelência para o mercado de serviços de turismo corporativo.

Com foco na gestão de recursos e na simplificação de 
processos, a TRAVEL PLUS tem como missão oferecer a melhor 
consultoria de viagens, criando vínculos fortes e duradouros 
com os seus clientes.

Nosso SUPORTE funciona 24 horas, e firmamos parcerias 
estratégicas em cada destino para atender com qualidade
e eficiência.

TRAVEL PLUS
Sua melhor experiência em cada destino.

TRAVELPLUS?POR
QUE



VIAGENS QUE GERAM NEGÓCIOS!

Eficiência e economia são as palavras
de ordem quando se trata de viagens
de negócios.

Contamos com acordos diferenciados com 
os nossos parceiros aéreos e hoteleiros
para garantir preços competitivos e 
possuímos equipe altamente especializada
e atendimento dedicado, proporcionando
a melhor experiência em cada destino.

TURISMO
CORPORATIVO



Acesso em tempo real a empresas aéreas, hotéis, 
locadoras de veículos e outros serviços online.

Através da nossa plataforma é possível comparar 
preços e garantir a melhor tarifa, gerando 
economia de até 30%.

Utilize os RECURSOS da plataforma para 
GERENCIAR aprovação por centros de custo, 
departamentos, projetos e orçamentos.

SISTEMA DE
RESERVAS ONLINE



Fornecedores, reembolsos, políticas, faturas 
e relatórios ficam todos disponíveis na 
palma da mão para um gerenciamento 
completo de cada viagem.

Tudo para otimizar recursos, reduzir 
CUSTOS, fazer AVALIAÇÕES e entender com 
clareza como estão sendo utilizados os 
RECURSOS da empresa.

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Com o nosso APP você consegue fazer 
toda a GESTÃO de viagens corporativas 
da sua empresa na palma da sua mão.

Relatórios gerenciais

Check-in online nas principais cias. 
Aéreas, nacionais e internacionais

Consultas de seguro-viagem

Solicitações para eventos 
corporativos

Pesquisa de satisfação
para viagens de lazer.

APP



EVENTOS 360
Um evento corporativo tem muitos DETALHES que 
exigem atenção e cuidado, principalmente quando têm 
logística de pessoas.

É para cuidar de todas essas frentes que surgiu a solução 
de EVENTOS 360° – ela inclui a escolha do local, questões 
de audiovisual, programação, catering e, até mesmo, a 
hospedagem e o transfer dos participantes.

São mais de 18 anos realizando eventos nacionais e 
internacionais, garantindo sucesso em cada detalhe: do 
planejamento à execução e, é claro, ao pós-evento.

Foque no que realmente importa:
as conexões a serem geradas com parceiros e clientes.



CASES DE SUCESSO
2022

Sense Senat Dubai 70 pessoas

Omnilife México 30 pessoas

Omnilife Rio de Janeiro 350 pessoas

IT Forum São Paulo 300 pessoas

IT Forum Trancoso 850 pessoas

Fórum Câmara Árabe São Paulo 800 pessoas

Feshop Atibaia 700 pessoas

Omnilife Paris 70 pessoas

CMB Brasília 1200 pessoas



VIAGENS DE
LAZER E ENTRETENIMENTO

Os melhores destinos e condições 
especiais para viagens de incentivo 
de sua empresa e viagens de férias 
de seus colaboradores.

Oferecemos a mesma qualidade de 
ATENDIMENTO e SUPORTE das 
viagens corporativas, com parcerias
e descontos exclusivos.



+ 415.763
Emissões de tickets 
aéreos domésticos

+ 103.125
Emissões de tickets

aéreos internacionais

+ 394.154
Rooming nights

domésticos

+ 65.103
Rooming nights
internacionais

+ 105.005
Movimentos logísticas 

para executivos

95%
Pesquisa de satisfação

de clientes



Alameda Grajaú, 60 – cj. 2315/2316
06454-050 – Alphaville, Barueri – SP

11 3549 5590
www.travelplustur.com.br

EFICIÊNCIA EM TODOS OS DETALHES!
TRAVELPLUS TURISMO:
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