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Biltmore Hotel é o lugar ideal para encontros
Reuniões internacionais e eventos
Miami, Florida (Março, 2017) – Ao organizar um evento, os planejadores de reuniões são confrontados
por muitas decisões: orçamento, época do ano, quem está participando, reunir palestrantes e
patrocinadores, etc. A lista de tarefas é interminável. No entanto, escolher o local certo é a decisão que
terá o maior impacto sobre o evento. Desde 1926, saindo da exuberante e pitoresca cidade de Coral
Gables, o Biltmore Hotel - um imponente castelo do Mediterrâneo em ascensão rumo ao céu radiante
de Miami - deu as boas-vindas a presidentes, dignitários e celebridades neste cenário extraordinário
durante a realização de lendários encontros, eventos e capacitação de reuniões e convenções com
serviço de primeira classe.
"Por gerações, o Biltmore hospedou reuniões icônicas e eventos. Locais de reunião e conferencias vêm
em uma variedade de sabores, e escolhendo direito realmente pode ser fator decisivo seu evento. Além
disso, adicione a organização de um evento fora do país e também a equipe certa no lugar para
executar” , disse Philippe Parodi, vice-presidente de marketing e vendas do Biltmore Hotel. "Com mais
de 90 anos de execução de eventos com sucesso, dominamos o planejamento de reuniões
internacionais e estamos preparados para elevar sua próxima reunião para o próximo nível".
Principais razões para escolher o Biltmore Hotel
Reconhecimento mundial.
O Biltmore é uma propriedade verdadeiramente única em comparação com outros hotéis de negócios e
instalações para conferências em Miami. Este marco nacional que restaura a glória do luxo do velho
mundo é um destino preferido para chefes de estado e dignitários, bem como para conferências
políticas e governamentais. O Biltmore foi escolhido como o hotel da Casa Branca para a Cúpula das
Américas e também tem sido o lar dos escritórios da organização do Livre Comércio das Américas nos
últimos dez anos.
Localização privilegiada! A poucos minutos da agitação do centro de Miami e do brilho sexy de South
Beach, o Biltmore é o local perfeito para conferências, permitindo que as empresas internacionais
conduzam seus negócios em alta qualidade ambiente. Localizado a 5 milhas (8 km) do Aeroporto
Internacional de Miami, potenciais participantes da reunião podem experimentar uma das cidades mais
vibrantes do mundo! A poucos minutos das zonas empresariais de Coral Gables e Brickell, os hóspedes
terão acesso a excelentes restaurantes, lojas, teatros e vida noturna.

Facilidades. O Biltmore tem mais de 75.000 metros quadrados de reunião indoor / outdoor e espaço
de funções alojados em dois locais no terreno Biltmore. O hotel oferece um espaço excepcional com luz
natural; incluindo três salões de baile requintados com obras pintadas à mão em teto abobadado
cercado por terraços espaçosos; salas para intervalos, dois anfiteatros e salas de bordo executivo. As
salas de reuniões são suportadas pela internet sem fio de alta velocidade e capacidade de
videoconferência.
Turn Key Operation. Ter os serviços de planejamento de do local tornará mais fácil para os
organizadores trabalhar com a equipe Biltmore. O Biltmore fornece ONE STOP SHOP: transporte, áudio
visual, F & B, decoração, traduções profissionais, serviços de design de eventos, etc. Não há necessidade
de ligar ou visitar diferentes fornecedores para fazer o trabalho.
Serviço de primeira classe e comodidades de renome. Uma propriedade de classe mundial, com níveis
incomparáveis de serviço. Concierge Multilingual e pessoal dedicado a exceder as expectativas dos
hóspedes. A equipe composta de veteranos da indústria e profissionais que trabalharam em alguns dos
mais prestigiados hotéis do mundo. Equipes regularmente treinadas, todos têm habilidades de
comunicação superior e cooperação. Além disso, está a disposição um serviço completo de spa, campo
de golfe Donald Ross de 18 buracos, e a nova Culinary Academy. As amenidades do Biltmore são certas
para agradar os planejadores de reuniões mais exigentes.
Comes e Bebes. Espere pela excelência na gastronomia do Biltmore! Os eventos de banquetes são
preparados pelos mesmos Chefs do Palme d'Or, classificado como "Melhor Restaurante" por Zagat e
estrelado por Michelin e James Beard "Rising Star".
Onde o luxo encontra o valor. Faça parte da história. Experimente Miami de forma diferente
hospedando sua próxima reunião em 2017 no Biltmore e receba as seguintes amenidades de valor
agregado:




Uma noite cortesia a cada 30 noites de quartos materializado em bases cumulativas
Escolha entre uma recepção de 30 minutes de vinhos e cervejas ou 30 minutos de sorvete
durante intervalo da tarde
Crédito de 3% da receita para a conta principal

