Global

Experiente

Inteligente

Quer a sua reunião seja local ou no outro ponto do
mundo, nós podemos ajudá-lo! Através de nossas
relações e contactos priviliegiados em mais de 150
paises, Global Cynergies já assistiu na contratação
de hotéis e espaços de reunião em mais de 950
destinos, distribuídos por 150 paises, em projectos
que abarcam centenas, milhares ou simplesmente
10 participantes.

A equipa internacional da Global Cynergies
oferece aos seus clientes a capacidade de
incremento do seu poder de compra, partilha de
informação colectiva e experiência, identificando o
melhor hotel ou venue ao valor correcto, para o seu
programa.

Use o nosso tempo para poupar o seu dinheiro em média 15 a 25 por cento! Usando especialistas
como a Global Cynergies, pode concentrar-se
noutras prioridades, com a certeza de que o
processo de seleção do seu venue reside em mãos
competentes, e de que a última decisão será sua,
tudo isto a custo zero para si. Isto é ser Inteligente!

Quem Somos
A GLOBAL CYNERGIES, LLC é uma das empresas
de seleção de Hoteis de maior crescimento
no actual mercado mundial de MICE. O nosso
crescimento assenta numa base sólida de melhores
práticas e um sucesso de retenção de negócio
de clientes fiéis, entre eles muitas empresas bluechip. A Global Cynergies tem sido chamado uma
empresa “boutique”, por alguns na indústria,
com metodologias de negócios comprovadas,
verdadeiramente globais e altamente
especializadas. bem como uma paixão e dedicação
claramente evidentes.

• Empresa Global de seleção de Hoteis & Venues
• Especialistas e consultores de aquisição e
contratação
• Profissionais da indústria, experientes e
dedicados
• Relacionamentos em mais de 150 países
• Reservas em mais de 950 destinos e mais de 150
países
• 60% dos programas fora da América do Norte
• Mais de 140 membros em todo o mundo
• Clientes: Corporações, Associações, SMERF
• Com sede em Scottsdale, Arizona, USA
• Empresa certificada pela “ WBENC” Empresa
Gerida por Mulheres.
• Certificados “WOSB” Pequenas Empresas
Propriedade de Mulheres.

O que fazemos
Seleção de Hotéis e Locais para Eventos
A Global Cynergies colabora com empresas e organizações que planeiam reuniões offsite em hotéis, resorts e centros de conferências. Depois de uma chamada
para a equipa global, você pode dedicar-se a outras prioridades, permanecendo no controle e tomando as decisões finais; tudo sem nenhum custo para si.

Contrato, Negociação
e Assessoria
Ao monitorar históricos de tarifas, normas e
condições do setor no mercado, os membros da
equipa Global Cynergies sabem como negociar
e estruturar os aspectos comerciais do programa
para trazer mais valor à sua organização.
Enquanto nós recomendamos que os contratos
sejam revistos pela assessoria jurídica dos nossos
clientes, a Global Cynergies avalia os termos e
condições comerciais à luz das normas da indústria
e sugere as alterações adequadas para os nossos
clientes (redução, depósitos, cancelamento,
serviços adicionais, etc.) e acompanha o processo
até ser concluído.

Conhecimento do
Produto e Destino
A Global Cynergies pode ajudar a determinar o melhor destino para o seu programa, considerando
variáveis como o transporte aéreo, o valor das ofertas, os incentivos do destino e, o objetivo e tamanho da
reunião, apenas para citar alguns.
Tornamos fácil para si comparar
as várias opções de hotel e local
para um evento, fornecendo
um relatório comparativo que
compila todas as respostas e
assimila os dados de forma
clara, incluindo um breve
sumário e extensa informação
detalhada. Este relatório
fornece uma visão panorâmica
e objetiva das várias opções e
é o ponto de partida para as
negociações.

Redução de Custos e Resolução de Problemas
A Global Cynergies elabora um relatório de custo e poupança, para cada programa específico ou série de programas, no qual sublinha as reduções de custo
atingidas com base na proposta original. A poupança média alcançada pelos nossos clientes situa-se em cerca de 10 a 25%, podendo chegar em alguns casos
a 45%. No caso de algo imponderável acontecer, como o cancelamento do programa ou penalidades devido a redução, a Global Cynergies está presente para
ajudar. Em muitos casos, ajudamos a resolver o problema de uma forma favorável para todas as partes.

Porquê escolher-nos
Entendemos a importância de selecionar para a sua reunião a melhor propriedade ao melhor valor. Somos completamente transparentes; asseguramos preços
competitivos para cada programa em todos os principais grupos e marcas de hotéis. Além disso, o tomador de decisão é sempre VOCÊ, ganhamos a sua
confiança e o seu negócio uma reunião de cada vez.

Benefícios
• Utilize o nosso tempo para poupar o seu dinheiro! Em média, nós poupamos
aos nossos clientes 10 a 25%
• Aumente os seus lucros através da utilização de recursos e conhecimentos,
sem custo para si.
• Desfrute de valor acrescentado para a sua empresa enquanto você se
concentra em outras prioridades
• Sinta-se confiante que o hotel ou local selecionado será contratado com as
melhores tarifas e condições
• Experimente a diferença de colaborar com uma equipe mundial de
especialistas que trabalham para si
• Trabalhe de forma mais inteligente, utilizando especialistas, cujo trabalho
diário é fazer a seleção de locais
• Você pode contar conosco, nós pretendemos ganhar a sua
confiança e o seu negócio um evento de cada vez
HIRE princípios:
Nós vivemos de acordo com eles todos os dias.
• Honestidade - verdadeira e sincera
• Integridade - ética no negócio
• Respeito - consideração pelos outros
• Espírito da liberdade - flexibilidade
• Confiança - confiável, verdadeira

A nossa missão é simples - ser a escolha inteligente para seleção de hotéis e
espaços para a realização de eventos, oferecendo um serviço e produto de
renome para os nossos clientes, em qualquer lugar do mundo, empregando
honestidade, integridade e respeito, em todas as nossas práticas de negócios.
O nosso OBJETIVO é poupar tempo e dinheiro aos nossos clientes, ser um
parceiro valioso para os nossos fornecedores e construir uma organização de
nível mundial para os membros da nossa equipa.
O nosso SONHO é o de capacitar os membros da nossa equipa de todo o
mundo e unir os nossos esforços para alcançar o que não podemos fazer
individualmente.
A nossa ESPERANÇA é atender às necessidades – dos nossos clientes, da
nossa equipa, dos nossos fornecedores e das nossas comunidades.
Ao mesmo tempo que atendemos às necessidades dos nossos clientes,
parceiros e fornecedores, a Global Cynergies, dedica-se a atender às carências
de pessoas em todo o mundo, através da doação de uma parte das nossas
receitas, a organizações empenhadas na educação, às crianças e ao bem-estar
geral do indivíduo.

Contate-nos
Contate-nos: 		

Formulário de Contato

Encontre-nos em:

Globalcynergies.com

			Facebook.com/globalcynergies
			Twitter.com/globalcynergies
			Linkedin.com/in/globalcynergies
Junte-se a nós: 		

Pesquise “MICE Global” em Linkedin.com
2015-pt

