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Mande sua foto para o álbum de
viagem da coluna de turismo e
também contando um pouco sobre seu
passeio ou sua viagem:
mauropicini@jornaldooeste.com.br.
Mas lembre-se a foto tem que estar com uma
boa resolução e clara. Espero noticias suas. Até
a semana que vem na coluna Turismo.

Wyndham Foz do Iguaçu
conta com reforço na liderança
de vendas e marketing
17 anos resumem a experiência do novo proﬁssional
O Wyndham Foz do Iguaçu
apresentou nas últimas semanas seu mais novo reforço para
a área de vendas e marketing do
hotel. Luciano Ferreira assume a
posição de gerente de vendas e
marketing da propriedade.
“Estou animado e muito motivado em liderar uma equipe
fantástica e com um produto
maravilhoso como o Wyndham
Foz. Nada melhor do que trabalhar em um dos principais destinos turísticos do mundo e com
apoio de uma marca de nível internacional,” comenta Ferreira.
O executivo que, durante 17
anos passou em importantes
posições de liderança em hotéis familiares da cidade e de
marcas internacionais agora estará responsável por comandar toda a estratégia de
� Luciano Ferreira assume a posição de
vendas, marketing e revenue gerente de vendas e marketing da propriedade
management da propriedade.
Lívia Nascimento, Gerente Geral do hotel em tamanho e primeira em geração de energia, que em
conta “a decisão na contratação do Luciano 1996 foi considerada uma das 7 Maravilhas do Mundo
foi no melhor momento para a propriedade Moderno. Outro importante atrativo é que a cidade intee certamente a mais assertiva, estamos oti- gra uma região trinacional, conhecida como tríplice fronmistas com os resultados que teremos da- teira, ou seja, faz fronteira com mais dois países, Argentiqui a pra frente contando com toda a experi- na (Puerto Iguazu) e Paraguai (Ciudad del Este).
ência que ele possui.”
O Wyndham Foz do Iguaçu está localiza- � Sobre a Wyndham Hotels & Resorts
do no centro de Foz do Iguaçu, próximo ao
A Wyndham Hotels & Resorts (NYSE: WH) é a maior
Rio Paraná e a apenas 200 metros do centro empresa de franquias hoteleiras do mundo em número
econômico da cidade. Ideal para quem viaja de propriedades, com mais de 8.900 hotéis em cerca de
a lazer, a negócios ou eventos, proporcio- 95 países em seis continentes. Por meio de sua rede de
nando qualidade e eﬁciência no atendimen- 796.000 quartos que atraem o viajante comum, a Wynto com excelente infraestrutura para uma dham tem presença líder tanto no segmento econômihospedagem memorável.
co e midscale da indústria de hospedagem. A empresa
O hotel oferece acomodação moder- opera um portfólio de 20 marcas de hotéis, incluindo Suna, com ar condicionado, área de estar, TV per 8®, Days Inn ®, Ramada®, Microtel Inn & Suites®,
a cabo, frigobar, opção de quarto com co- La Quinta®, Baymont®, Wingate®, AmericInn®, Hawzinha compacta, piscina ao ar livre, bar na thorn Suites ®, Trademark Collection® e Wyndham®.
piscina, restaurante, sauna seca e a vapor Wyndham Hotels & Resorts também é fornecedora líe academia.
der de serviços de gerenciamento de hotéis. O premiaA cidade está localizada na região Oes- do programa de ﬁdelidade Wyndham Rewards® da emte do Estado do Paraná e abriga uma das 7 presa oferece aos 86 milhões de usuários registrados a
maravilhas mundiais da natureza, as Cata- oportunidade de resgatar pontos em dezenas de milharatas do Iguaçu e também a Usina Hidrelé- res de hotéis, resorts e casas de férias em todo o mundo.
trica de Itaipu, a segunda maior do mundo Para mais informações, visite www.wyndhamhotels.com

