GESTÃO DE ALOJAMENTO LOCAL

Sinta-se em Casa!
www.beguest.pt

A NOSSA IDENTIDADE

A BeGuest nasceu em 2015, como um projeto familiar, mas com ambição de crescer
de forma sustentada e consistente no mercado nacional. Hoje em dia somos uma
equipa dinâmica, multidisciplinar onde todos os colaboradores têm o objetivo
comum de dar resposta às necessidades quer dos hóspedes quer dos proprietários
num mercado global cada vez mais exigente, prestando um serviço de excelência e
criterioso.
Dada a sua experiência, a BeGuest tem um vasto conhecimento do mercado
turístico de cada área de atuação, que tornam possível oferecer o ‘know-how’ para
uma gestão eficaz de cada propriedade para uma maior rentabilidade.

AS NOSSAS MAIS VALIAS

Para o Hóspede, a BeGuest é o parceiro ideal disponibilizando uma série de serviços,
desde transfers a ‘babysitting’, que tornam a estadia - na nossa companhia inesquecível, sem preocupações e totalmente “tailor-made”. Para que se sinta
verdadeiramente em casa!
Com a BeGuest, o Proprietário tem a certeza de rentabilidade do imóvel através de
uma equipa que gere integralmente a propriedade e garante todos os processos
administrativos, financeiros e legais, desde a preparação do imóvel para o
alojamento, quer seja de curto ou longa estadia, à efetiva alocação do hóspede,
sempre com um serviço de proximidade entre todos os intervenientes.
São as mais valias que apresentamos a todos os Parceiros, Fornecedores e Clientes,
que fazem a BeGuest destacar-se no mercado nacional, pelo seu conceito inovador
em proporcionar uma nova experiência de alojamento, que vai muito mais além do
alojamento tradicional mas passando também por mostrar a vasta cultura e a rica
gastronomia de Portugal, um factor sem dúvida diferenciador para Proprietários,
Hóspedes e Economia Local.
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OS NOSSOS SERVIÇOS
Consultoria
em
Alojamento Local

Licenciamento

Gestão de Reservas e Comunicação

Apoio e aconselhamento personalizado, durante o
processo de licenciamento, inclusive a BeGuest
atuará como intermediária do Proprietário caso seja
solicitado.

Toda a gestão das reservas e comunicação com
hóspedes, desde o primeiro contacto até à efetiva
alocação dos mesmos no alojamento, é efetuada pela
BeGuest
através
dos
nossos
experientes
Colaboradores.

Apoio Fiscal e Jurídico

Gestor de Conta Dedicado

Ao longo de todo o processo, receberá
aconselhamento sobre a situação fiscal e financeira
que melhor se adequa à sua situação.

Benchmark

A nossa equipa experiente procede a frequentes
análises detalhadas do mercado com especial
incidência na região e economia local em que o
Alojamento se insere.

Revenue Management

Preços dinâmicos ao longo do ano para um aumento
da rentabilidade e maior probabilidade na ocupação
do seu alojamento.

Consultoria em Design de Interiores

A nossa equipa apresentará uma proposta de Design
de Interiores totalmente personalizada, otimizado
para os requisitos dos Hóspedes e ajustado ao
orçamento do Proprietário.

Dashboard de Proprietário

Acesso a painel com relatórios e informações em
tempo real do seu alojamento, incluindo reservas e
dados financeiros discriminados.

Anúncios nas principais Plataformas de
Reservas

A Beguest tem parcerias com as principais
plataformas de reservas, assim como site próprio que
permite reservas diretas. Desta forma, o seu
alojamento tem um maior alcance a nível mundial.

Cada propriedade é-lhe atribuído um Colaborador
BeGuest
totalmente
dedicado
à
gestão
e
acompanhamento do alojamento, assegurando o seu
bom funcionamento 24h por dia, 7 dias por semana.

Apoio ao Hóspede 24/7

Através da equipa de Account Managers, a
comunicação com Hóspedes será sempre feita de
forma segura, consistente e em tempo útil,
assegurando que os requisitos e pedidos são
cumpridos, libertando o proprietário de preocupações
e trabalhos adicionais.

Check-in Presencial 24/7

Todos os check-in - sem excepção - são feitos
presencialmente com o Gestor de Conta afecto à
propriedade, que faz uma vistoria ao alojamento antes
da chegada do Hóspede e faz um acompanhamento
personalizado ao Hóspede, percebendo as reais
necessidades do mercado turístico e constantemente
melhorar os alojamentos para manter a qualidade do
serviço prestado.

Coordenação Operacional

Em todas as estadias, a nossa equipa de
HouseKeeping procede à limpeza dos apartamentos,
assegurando o bom estado de conservação e inclusivé
alertar para possíveis intervenções corretivas que
sejam necessárias. Assim, a vigilância da propriedade é
constante e efetuada nos vários passos da Gestão
BeGuest.

Gestão de Parceiros

A BeGuest, através dos seus parceiros, disponibiliza
uma série de Serviços Extra aos Hóspedes para que
estes tenham uma estadia memorável, sendo uma
mais valia que se reflete no alojamento e na sua
rentabilidade.
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A NOSSA MISSÃO

Na BeGuest acreditamos que a Transparência é a base de qualquer relação
empresarial, para tal concebemos todos os nossos planos de comissões de forma a
serem o mais transparentes e claros possíveis para os proprietários, para que não
tenha surpresas.
Através da nossa experiente equipa, a BeGuest oferece uma variedade de serviços
ao proprietário que vão desde o Gestor de Conta Dedicado a acesso de painel com
relatórios em tempo-real da propriedade.
No entanto, cada propriedade e proprietário é único, por isso mesmo, os nossos
planos podem ser totalmente personalizados de acordo com as expectativas e
necessidades dos proprietários.
Gestão Comercial

Gestão Total

Consultoria em Licenciamento AL
Apoio Fiscal e Jurídico
Benchmark
Revenue Management
Consultoria em Design de Interiores
Dashboard de Proprietário
Anúncios nas principais Plataformas de Reservas
Gestão de Reservas e Comunicação
Gestor de Conta Dedicado

-

Apoio ao Hóspede 24/7

-

Check-in Presencial 24/7

-

Coordenação Operacional

-

Gestão de Parceiros

Comissão BeGuest

10%
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CONTACTOS

A equipa BeGuest está ao seu dispor e pretendemos agendar uma reunião para
apresentarmos os nossos serviços de forma personalizada.
Rui Gomes

Tiago Santos

Chief of Growth Officer

Business Development Manager

T. (+351) 911 522 101
rui.gomes@beguest.pt

T. (+351) 917 389 759
tiago.santos@beguest.pt

Sede

Praça D. Manuel I, Lj 4A
1400-371 Lisboa
Portugal
T. (+351) 212 489 584
reservations@beguest.pt
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