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Pegasus Transportation começa a operar em São Paulo
A empresa de transporte líder da Flórida e Operadora Receptiva continua a fortalecer os laços
com o mercado brasileiro
Orlando, Flórida - 31 de agosto de 2015 - A brasileira Pegasus Transportation, empresa de
transportes da Flórida e operadora de receptivo, anunciou este mês que abriu um escritório em
São Paulo, a maior cidade do Brasil para fortalecer ainda mais os laços com os seus clientes,
expandir e continuar a fornecer o mais alto nível de qualidade de serviço e experiências de
viagem de saída para os EUA.
"Estamos muito animados para continuar a nossa expansão dos negócios; no ano passado
abrimos nosso terceiro escritório em Fort Lauderdale e a abertura do nosso escritório em São
Paulo em 2015 reforça nosso crescimento em 21 anos no mercado”, disse Fernando C. Pereira,
presidente da Pegasus. "O estabelecimento da marca Pegasus no Brasil tem sido um dos
principais objetivos internacionais para a nossa empresa, especialmente porque sou brasileiro.
Estamos confiantes de que nossos clientes irão ver a importância de cultivar uma forte
presença Brasil e o apoio significativo que seremos capazes de fornecer, combinando as nossas
competências, expertise e conhecimentos do mercado. "
O escritório de São Paulo será dirigido por Fernanda Barone cuja experiência profissional
anterior dá-lhe uma profunda compreensão da indústria de viagens. Ela foi anteriormente
Gerente de Viagens e Turismo na GOL Linhas Aéreas Inteligentes e atualmente gerencia
Conciergedeviagem.com.br. Barone vai se concentrar em negócios de grupo e alianças
estratégicas.
"Fernanda é uma grande soma para a equipe. Seu principal objetivo será expandir a nossa
capacidade de oferecer aos clientes os melhores serviços de viagens nos EUA e ajudar a
expandir a nossa rede”, disse Claudia Menezes, vice-presidente de Pegasus. "Temos planos
muito ambiciosos para os próximos anos, e trazer a Pegasus para o Brasil é essencial para o
nosso crescimento." A Pegasus tem sede em Orlando na Flórida, e escritórios em Miami e Fort
Lauderdale. O escritório de São Paulo está localizado no bairro Jardim Europa. Para mais
informações ligue para +55 11 30791164 ou envie um e-mail para
Fernanda.barone@pegasusbus.com.

ABOUT PEGASUS TRANSPORATION
Pegasus Transportation (Pegasus) is a Florida transportation company offering bus transfers
and charter bus services to and from hotels, resorts, convention centers, attractions, shopping
venues and theme parks in the Orlando, Miami and Ft. Lauderdale metropolitan areas. Pegasus
Bus was founded in 1994 to provide clients with the highest level of service in group
transportation with an international staff covering multiple languages to serve the global
community. The company offers additional support services including attraction tickets, car
rentals and cruises for the convenience of leisure and business travelers. Pegasus is dedicated
to providing global and local clients with the highest level of service in group transportation and
working with you and your individual group needs to provide you with the finest transportation
available for any event or occasion in Florida. For more information visit
www.pegasusbus.com.

SOBRE A PEGASUS TRANSPORTATION

Pegasus Transportation (Pegasus) é uma empresa da Flórida que oferece muito mais que
transporte. Além de serviços de ônibus fretados de/para hotéis, resorts, centros de
convenções, atrações, estabelecimentos comerciais e parques temáticos em Orlando, Miami e
áreas metropolitanas de Ft. Lauderdale, a Pegasus também conta com sistema de reservas para
passageiros individuais chamado “Marketplace”. A Pegasus foi fundada em 1994 para fornecer
aos clientes o mais alto nível de serviços, com uma equipe internacional que abrange vários
idiomas e está preparada para atender clientes espalhados pelo mundo inteiro. Pegasus é
empenhada em fornecer aos clientes globais e locais o mais alto nível em serviços de transporte
em grupo e trabalhar com você e seu grupo individualmente para lhe proporcionar o melhor
transporte disponível para qualquer evento ou ocasião, na Flórida. Para mais informações visite
www.pegasusbus.com

