


QUEM SOMOS? 

“Somos simplesmente o espelho dos nossos clientes. 

Adaptamos processos e vivemos o seu dia a dia,  

trabalhamos nos bastidores para que eles brilhem.” 

 

• No mercado de turismo desde 1999. 
• Mais de 200 mil pacotes e bilhetes emitidos. 
• Parceiro da Associação Brasileira do Agentes de Viagem (ABAV) 
• Melhor cliente da rede TIVOLI HOTEIS em 2012 e 2013. 



"Com organização e tempo,  

acha-se o segredo de fazer  

tudo bem feito“ 

Você está aberto a mudanças? Podemos fazer parte do sucesso 

da sua empresa? Nos dias atuais, trocamos nossos smartphones, 

carros. Estamos na era da tecnologia e inovação. 

  

Quando ouvimos de um possível cliente: ‘’Já temos uma agência!’’ 

Fazemos as seguintes perguntas: ‘’Será que ele tem somente 

uma internet ou apenas um serviço motoboy? Possui só um par 

de sapatos?’’ 

  

Uma empresa que não estimula a competição saudável entre 

seus fornecedores está fadada a mesmice, então tenha 20 

agências e compre com o conjunto mais completo. 



POR QUE COMPRAR COM A 



1. TIRAMOS DA CARTOLA SOLUÇÕES QUE VÃO MELHORAR SEU DIA A DIA. 
No mundo corporativo a criatividade pode fazer toda a diferença.  

Quando você tiver uma missão impossível deixe conosco! 

- O presidente do maior complexo hoteleiro da América Latina, iria 

inaugurar uma Arena de Eventos, onde aconteceria o sorteio das 

chaves da Copa do Mundo. Nossa missão era organizar um 

evento para esses organizadores. Agradar profissionais com este 

nível de exigência não era uma tarefa fácil, mas além do sucesso, 

conquistamos a conta da empresa. 

  

- A maior empresa de implantes do mundo organizou uma viagem 

a Genebra para seus 150 Top clientes com direito a 

acompanhantes. Uma operação internacional, com muito luxo e 

sofisticação, para pessoas influentes, acostumadas com o melhor. 

Já estamos organizando a viagem de 2015. 



Organização de feiras e congressos. 

Compre bilhetes com milhas  e Economize até 40%. 

Compramos muito, por isso temos descontos e acordos 
especiais. 

Faturamento para hotéis de baixo custo (Ibis, Ibis Budget e etc), seguro 
viagem, passagens rodoviárias e aluguel de carros nacionais e 
internacionais. 

 

2. NOSSA EQUIPE ESTÁ PRONTA  

PARA QUE A EMPRESA REDUZA CUSTOS 



GESTÃO DE VIAGENS CORPORATIVAS 

Suas passagens estão caras? 
Quer economizar em sua viagem? 
Temos o programa de milhas Corporate, você viaja com as nossas milhas pagando até 40% mais barato 



03. MILHAS CORP, A SOLUÇÃO PARA SUA EMPRESA ECONOMIZAR EM VIAGENS! 

Receba um login e senha e consulte 

nosso sistema exclusivo, que compara 

em segundos se é mais rentável para 

sua empresa a emissão de passagens 

com milhas. 
 

Ao decidir pela passagem com milhas, 

solicite a emissão do bilhete e siga o 

passo a passo do sistema. Uma vez 

finalizado o processo, você receberá o 

bilhete eletrônico/e-ticket em seu e-mail, 

com todas as informações necessárias. 

 

        Consulte nosso representante! 



EXEMPLO DE ECONOMIA MILHAS CORP 



4. SISTEMA OPCIONAL SELF-BOOKING PARA OS COLABORADORES DA EMPRESA 

 Cada colaborador recebe um login e senha do seu painel de viagem, podendo consultar e 

reservar voos nacionais e internacionais.  
 

Com isso é possível programar sua viagem 

com calma e antecedência, sem ter que 

esperar cotações da agência ou mudanças de 

datas, além de fazer novas pesquisas sempre 

que quiser. 

 

O colaborador faz a reserva e recebe a 

aprovação do diretor, gerente ou gestor de 

viagens. Tudo isso via sistema em um 

processo rápido e prático, garantindo o preço 

das passagens reservadas. 



 

5. NOSSO SITE ESTA PREPARADO PARA TIRAR SUAS DÚVIDAS INICIAIS 

Faturas Online 

ALGUMAS FUNÇÕES   

Check-in Online  

Documentação de Viagem 

Reservas& Emissão Online 



 

6. TRASLADO/TRANSFER EM TODO O BRASIL 

Conduzimos o seu maior patrimônio para qualquer ponto do Brasil! 

 

Serviços receptivos de traslado e passeios com segurança, 

qualidade e conforto, guias bilíngues e equipes de profissionais 

especialmente treinados para oferecer serviços de receptivo 

personalizados e com qualidade. 

 

Consulte também serviços de Jatos executivos, helicóptero e carros 

blindados. 

 



7. TENHA A VIENA  

NO SEU CELULAR (VIENATUR) 



Seguro Viagem grátis para viagens nacionais de até 3 
dias na compra de aéreo e hospedagem. 

Isso mesmo, garantimos a saúde e segurança do maior 
patrimônio da empresa! 

08. TRANQUILIDADE 



Viena Corp 

comercial@vienacorp.com 

0800 721 88 11 |  (11) 9 7080-6325 

AGENDE UMA VISITA COM NOSSA EQUIPE 

COMERCIAL 

NOSSOS CONTATOS 



 


