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Somos uma agência de hospitalidade e atuamos 

junto aos nossos clientes em seus projetos de 

marketing e branding sempre buscando a 

satisfação de seus clientes e stakeholders. 

Nossa área de atuação está em fornecer 

programas de hospitalidade completos 

englobando segmentos que vão desde o 

planejamento operacional, acomodação, 

transporte, catering, até a contratação de staff 

especializado, criação e operação de stands 

entre outros serviços com foco na experiência 

de marca. 

Q U E M  S O M O S



Neste que foi o nosso maior 

projeto de hospitalidade até o 

momento, recebemos pouco mais 

de 3 mil hóspedes, divididos nas 

categorias de Familias, Staff, 

Atletas, Comitês Olímpicos, 

Agências de Viagens, grandes 

marcas como Adidas, Globo, 

Octagon Sports, Samsung, entre 

outros.
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PORQUE ESCOLHER 
A L'ART HOSPITALITY? 

Atuamos com uma equipe experiente nos 

segmentos de evento e hospitalidade. 

Trabalhamos com produtos e 

fornecedores selecionados trazendo 

segurança e bons resultados aos clientes

Colaboramos juntos aos objetivos dos 

clientes focando em diminuir custos 

operacionais, deixando ao cliente tempo 

suficiente para focar em seus 

planejamentos de branding.



Atuamos de maneira zelosa, abstraindo o 

que há de melhor das diferenças entre 

povos e culturas

Do crescimento do portfólio ao encantamento dos 

 clientes e consumidores.

Gostamos de envolver os nossos clientes e 

parceiros para produzir as melhores 

experiências em hospitalidade

RESPEITO

PAIXÃO PELA QUALIDADE

DIVERTIMENTO

COMPARTILHAMENTO  
DE VALORES 



Nossos programas de hospitalidade são 

feitos sob medida de acordo com a 

necessidade do cliente. Podemos oferecer 

pacotes que envolvam desde a 

acomodação em casas, coberturas, 

apartamentos ou hotéis, até operação de 

meeting point, experiências internas ou 

externas, serviços de catering e 

transportes executivos.

PROGRAMA DE 
HOSPITALIDADE



Atuamos com todo tipo de hospedagem, 

diretamente com os proprietários ou gerentes de 

hospedagem dos melhores apartamentos, casas, 

coberturas, hotéis, em qualquer lugar do Rio de 

Janeiro dentro do perímetro Zona Sul e Zona 

Oeste ( Barra da Tijuca e Parque Olímpico). 

Segue abaixo um descritivo sobre cada produto 

que oferecemos para melhor compreensão de 

nossos serviços prestados.

PRODUTOS & SERVIÇOS
Acomodações 



O Rio de Janeiro é repleto de bons 

condomínios com infraestrutura completa 

de lazer e segurança. As melhores opções 

se encontram na Zona Oeste, mais 

precisamente na Barra da Tijuca. Em 

frente ao Parque Olímpico, palco de 

grandes eventos na cidade, existem 

ótimas opções de condomínios que 

permitem acomodar grandes grupos para 

centralizar logísiticas e operações.

PRODUTOS & SERVIÇOS
Acomodações - Condomínios



Produtos voltados para Condomínios:

PRODUTOS & SERVIÇOS
Acomodações - Condomínios

CORPORATE 
TRAVEL

LEISURE 
TRAVEL

Grandes grupos hospedados no mesmo
condomínio. Perfeito para grandes eventos 
( Rock in Rio, Jeunesse Arena, Rio Centro, 
Reveillon, Caranval, etc ) acomodação de 
staff, viagens de incentivo, familias de 
diretoria. Opções em acomodações com 
controle prévio de qualidade. 
Acomodações para 2, 4 e 6 pax.  

Viajar com família e amigos e ter toda 
comodidade de excelentes condomínios, 
logo abaixo de sua acomodação. 
Excelente opção para quem busca um 
conforto extra durante uma viagem.
Opções em acomodações com controle 
prévio de qualidade. 
Acomodações para 2, 4 e 6 pax.  



Produtos voltados para Apart-hotel:

PRODUTOS & SERVIÇOS
Acomodações - Apart Hotel

CORPORATE 
TRAVEL

LEISURE 
TRAVEL

Apart-hotéis são perfeitos para uma 
viagem à trabalho de curta ou longa 
duração. Esses tipos de produto são 
muito utilizados por executivos em suas 
viagens.  Opções em acomodações com 
controle prévio de qualidade. 
Acomodações para 2, e 4 pax 

Uma viagem em casal ou em família 
com uma criança são os tipos de 
hóspedes que procuram um apart-hotel 
com o intuito de atrelar a comodidade 
de um apartamento com o serviço de 
um hotel. Opções em acomodações com 
controle prévio de qualidade. 
Acomodações para 2 e 4 pax.  



Produtos voltados para apartamentos exclusivos:

PRODUTOS & SERVIÇOS
Acomodações - Single unit

CORPORATE 
TRAVEL

LEISURE 
TRAVEL

As opções Single unit são produtos 
selecionados e com características 
únicas. Perfeitos para familias de 
diretoria que buscam o  conforto de um 
lar em uma viagem à trabalho com total 
discrição. Opções em acomodações com 
controle prévio de qualidade. 
Acomodações para até 8 pax 

Viagens desde casais até grupos de amigos e 
grandes famílias são os clientes que mais buscam 
as opções Single unit. O foco dessas viagens é o 
conforto atrelado a uma boa localização. Opções
em acomodações com controle prévio de 
qualidade. 
Acomodações para até 12 pax.  



Produtos voltados para Coberturas:

PRODUTOS & SERVIÇOS
Acomodações - Coberturas

CORPORATE 
TRAVEL

LEISURE 
TRAVEL

As opções Coberturas são voltadas 
para famílias de diretores que buscam 
luxo, conforto e discrição nas melhores 
localizações da cidade.  Opções em 
acomodações com controle prévio de 
qualidade. 
Acomodações para até 8 pax 

Coberturas são perfeitas para grupos 
que buscam luxo e boa localização.  
Opções em acomodações com 
controle prévio de qualidade. 
Acomodações para até 8 pax.  



Produtos voltados para Coberturas:

PRODUTOS & SERVIÇOS
Acomodações - Casas & Mansões

CORPORATE 
TRAVEL

LEISURE 
TRAVEL

Casas são produtos extremamente 
requisitados pela sua versatilidade. 
Quando voltados para acomodação de 
trabalho promovem experiências 
únicas. Opções em acomodações com 
controle prévio de qualidade. 
Acomodações para até 10 pax 

As casas são ótimas opções para viagens 
em família. Com a comodidade de se ter 
piscina particular, algumas tem 
comodidades que fazem da viagem em 
grupo à lazer, muito divertida. 
Opções em acomodações com controle 
prévio de qualidade. 
Acomodações para até 14 pax.  



Produtos voltados para Hotéis:

PRODUTOS & SERVIÇOS
Acomodações - Hotéis

CORPORATE 
TRAVEL

LEISURE 
TRAVEL

Hotéis são as opções mais conhecidas e 
mais requisitadas no mercado. Cada hotel 
tem uma particularidade para a viagem à 
trabalho, e o charme na decoração de cada 
hotel conquista os mais exigentes clientes. 
Opções de quartos nas melhores redes de 
hotel da cidade. 
Acomodações para até 3 pax 

Viagem e hotel. É o que mais se escuta 
falar já há muitos anos. Cada viagem tem 
um motivo diferente e você poderá 
aproveitar nossas tarifas especiais para 
os melhores hotéis da cidade. 
Opções de quartos nas melhores redes de 
hotel da cidade. 
Acomodações para até 3 pax 



Redes hoteleiras parceiras:

PRODUTOS & SERVIÇOS
Acomodações - Hotéis



Nossas opções de produtos têm uma seleção especial 

para necessidades de projetos de Filmagem, ensaios 

fotográficos, eventos periódicos. Nossa equipe tem a 

capacidade de selecionar e modificar os produtos de 

acordo com a necessidade de cada cliente. Cada produto 

tem uma facilidade diferente que se adequa a diferentes 

projetos. Casasa, Coberturas, Apartamentos, 

Condomínios. São infinitas as possibilidades de entrega.  

Nossos serviços envolvem: 

> Visita técnica 

> Fornecedores para produção 

> Coordenação & Manutenção durante o projeto 

> 24 horas para atendimentos emergenciais 

> Co-criação de ativações utilizando nosso 

conhecimento minucioso das características de cada 

produto que oferecemos

PRODUTOS & SERVIÇOS 
Filmagem, Fotografia & Eventos



Nossos serviços envolvem: 
> Programas de acomodação em hoteis, flats, casas 

e apartamentos para grandes grupos corporativos; 

> Mapeamento de venues para Brand Experience e 

Studios para empresas de Broadcast. 

> Transporte para grandes grupos corporativos  

> Staff bilingue ou trilingue sob demanda 

> Operação junto a fornecedores locais. 

> Operação espaço hospitality VIP

PRODUTOS & SERVIÇOS 
Corporate Sports Hospitality

Serviços focado no mercado desportivo, 

especializado em entregas feitas sob medida para 

cada cliente. Criamos toda a logística necessária 

nos locais de competição desde acomodação, 

transporte, guias, locais de treinamento para 

atletas e eventos, hospitality para empresas e 

convidados de patrocinadores, agências de 

turismo e comitês olímpicos.



TRABALHOS REALIZADOS 
PORTFOLIO 

Clicando nos links abaixo dará acesso ao nosso 

portfólio de trabalhos. Veja a versatilidade de 

nossa operação e conte com nossa equipe para ser 

um parceiros de confiança de sua empresa.

American Football Without Barriers

Rio Olympics 2016

Convenção de Vendas Maria Filó

Convenção de Vendas Lafarge

Rio Movimento Eletrônico

Revista Veja - Cariocas do Ano

http://larthospitality.com/mies_portfolio/afwb/
http://larthospitality.com/mies_portfolio/rio-2016-summer-olympic-games/
http://larthospitality.com/mies_portfolio/maria-filo-sales-convention/
http://larthospitality.com/mies_portfolio/lafarge-sales-convention/
http://larthospitality.com/mies_portfolio/riome/
http://larthospitality.com/mies_portfolio/revista-veja-rio-cariocas-do-ano/


CLIENTES ATENDIDOS
Marcas que confiam em nosso trabalho



Rafael Varela de Castro  

Chief Executive Officer 

+55 21 2274-8994 

+55 21 98104-0017 

rafael@larthospitality.com 

fb.com/larhospitality 

Rua Desembargador Alfredo Russel,  50 - Sala 303 

 Leblon, Rio de Janeiro
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