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Nelson Mandela

Uma das coisas mais difíceis 
não é mudar uma sociedade; 

é mudar a si mesmo.



Olá, nós somos a

Select Travel



Henrique Martini Ciboto

Diretor

Com mais de 15 anos de experiência atendendo viagens e eventos de grandes 
empresas, aprendemos que o cliente não aceita ser tratado como um número 
e não quer um atendimento impessoal e engessado. 

Somos jovens, inteligentes e criativos, fazemos melhor. Falamos a mesma 
língua que nosso cliente. Estamos lado a lado e trabalhamos juntos para 
gerar resultados. Entregamos o que prometemos.

Olá, nós somos a SELECT Travel, a evolução de gestão em viagens e eventos. 
Venha nos conhecer.

Viagens e eventos que superam expectativas



Viagens e Eventos Corporativos 
vão além de escolher data e 
local. É mais do que isso...

É o planejamento, 
é a estratégia de logística.  É gestão e operação.

 É execução e resultado.

É , acima de tudo, 
respeito pelo cliente. 





Somos uma agência completa, onde você pode contar com profissionais 
experientes para oferecer respostas rápidas e soluções para sua empresa. 
Entendemos sua solicitação e oferecemos o melhor custo benefício.

É saber com quem contar quando mais se precisa. Aqui v ocê tem 
atendimento emergencial 24 horas, agilidade e transparência em todos os 
processos.

Entregamos o que prometemos, cumprimos os prazos e oferecemos 
benefícios que podem ser comprovados.

Qualidade de Atendimento

Profissionalismo

Comprometimento



Temos uma completa consultoria 
em viagens que visa a redução 
de custos, sem perder a qualidade. 

Viagens 
corporativas



Passagens Aéreas;

Reservas em Hotéis;

Locação de Carros;

Passagens Rodoviárias;

Seguro Viagem;

Assessoria na obtenção de vistos e passaportes;

Mais avançado sistema self-booking do mercado;

Salas de apoio e atendimento VIP 
nos principais  aeroportos.

Temos uma completa consultoria em viagens que incluem: 
soluções de Gerenciamento de Viagens, respeitando a política de 
viagens de cada cliente, visando a redução de custos, sem perder a 
qualidade. Assim nossos clientes podem administrar toda sua 
demanda de viagens, hospedagens, locação de carros, transfers e 
eventos de forma ágil e organizada.

Viagens Corporativas:



Atendimento emergencial 24 horas:
Estamos prontos para atender a qualquer hora, Imprevistos não marcam hora



Consultoria em Viagens:
Consultoria para estruturar a área de viagens com 
relatório final apontando as ações a serem tomadas, 
criação de controles e aplicação em conjunto;

Desenhamos o novo processo de viagens em conjunto, 
simplificando, economizando e criando controles;

Desenvolvemos a política de viagem da empresa;

Estabelecimento de metas de redução de gastos;

Uso de sistema profissional de gestão de viagens com 
estrutura de aprovação definida adequadamente;

Acompanhamento ativo mensal para redução de custos.



Eventos
O sucesso de um evento 
não depende de seu tamanho, 
mas de como ele é planejado.



Eventos Nacionais e Internacionais:

Completa gestão de eventos para 
otimizar seu tempo. Atuamos no 
mercado nacional e internacional 
realizando eventos corporativos 
sob medida em diferentes áreas. 
Não importa o tamanho, seu 
evento será único. Contamos com 
uma equipe especializada para 
atender o seu evento: Congressos, 
C o n v e n ç õ e s ,  R e u n i õ e s , 
Lançamentos de Produtos, 
Road Shows, Treinamentos, 
Incentivos e muito mais. 

É o planejamento, 
É a estratégia de logística, 
É gestão e operação, 
É execução e resultado, 
É respeito pelo cliente.

Organizar um evento vai além 
de escolher local, data e R.S.V.P. 



Viagens de Incentivo:
É a realização de um sonho, uma experiência única. Sabemos sua importância e a 
experiência que será atrelada a marca. As viagens são sob medida, com destinos 
inusitados e exclusivas de acordo com o perfil desejado. Estamos atentos a cada 
detalhe, assessoramos a escolha do destino, elaboramos os roteiros, apresentamos a 
campanha e damos sequência ao processo de desenvolvimento. Oferecemos 
acompanhamento pré-viagem, durante e depois, para que seja inesquecível. É uma 
poderosa ferramenta para aumentar a produção e as vendas, motivar e fidelizar 
clientes, fornecedores e colaboradores. Dentro ou fora do país, atuamos com 
qualidade e excelência em todos os destinos.



Logística para 
Treinamentos e Eventos:
Temos um departamento de viagens corporativas 
com consultores de viagens experientes em 
emissão de passagens aéreas nacionais e 
internacionais, negociação com companhias 
aéreas e redes hoteleiras, planejamento e 
operação de receptivo em aeroportos.

Atendimento 100% personalizado;

Elaboramos, organizamos e coordenamos toda 
a logística para treinamentos e eventos (transfer, 
hospedagem, locação de espaços, 
contratação de A&B, aéreo);

Assessoria a embarque em todos os aeroportos (Nacionais e Internacionais).



Convenções:
Convenções, Confraternizações, Congressos e 
Reuniões de pequeno, médio e grande porte 
dentro e fora do país. Cuidamos de todos os 
detalhes: hotéis, passagens aéreas, transfers, 
refeições, brindes, premiações, inscrições e 
muito mais. Oferecemos opções nacionais e 
internacionais para realizar seu evento de 
forma inovadora e criativa.



Olá nós somos a

Viagens e eventos que superam expectativas
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55 11  2322.3300
 

contato@selecttravel.com.br

R. Conselheiro Saraiva, 655 
Santana - São Paulo

CEP 02037-021
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