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TRANSAMERICA HOSPITALITY GROUP E HOTEL TRANSAMERICA ILHA DE COMANDATUBA  

TÊM NOVA LINHA DE COMUNICAÇÃO 

 
A administradora de empreendimentos hoteleiros Transamerica Hospitality Group, com 19 
hotéis em todo o país, e o Hotel Transamérica Ilha de Comandatuba preparam-se para 
renovar a sua linha de comunicação integrada, alinhada com os lançamentos e novidades que 
as marcas trarão nos próximos meses. A Umbigo do Mundo e a KRP Relações Públicas são as 
novas agências de comunicação para as áreas de publicidade e assessoria de imprensa do 
grupo. Para Heber Garrido, diretor comercial dos dois empreendimentos, a novidade sinaliza 
“a renovação que é um valor sempre presente nas ações do grupo e coerente com os frutos de 
um trabalho consistente e de qualidade em toda nossa operação”. 
 
Para Marina Pechlivanis, sócia-diretora da Umbigo do Mundo, “será um maravilhoso desafio e 
uma grande oportunidade de participação no crescimento do Transamérica Hospitality Group 
no Brasil”. Na KRP o atendimento fica a cargo de Marco Gondim com coordenação de Renata 
Margoni e direção de Kelly Lobos. 
 
Sobre a Umbigo do Mundo 
A Umbigo do Mundo é uma agência de comunicação integrada, que tem dois núcleos de 
negócios: Umbigo Gifting, especializado em política de marca e rituais de troca, e Umbigo 
Genius, focado em apresentações corporativas. Em seus 12 anos de atividade, a agência já 
atendeu clientes como Banco do Brasil, Credicard, American Express, Aymoré 
Financiamentos; Coca-Cola, Elegê, Giraffas, Roasted Potato, Rei do Mate; Johnson&Johnson, 
Avon, Natura; Sony Pictures, CNN, Telecine; P&G e Nike. Sua atuação já mereceu diversas 
premiações no Globes Awards nacional e international, e no FIP Festival Iberoamericano de 
Promoções e Eventos. 
 
Sobre a KRP Relações Públicas 
Líder nacional no segmento de gastronomia e entretenimento, com oito anos de atuação, a 
KRP Relações Públicas é uma agência completa de comunicação que oferece soluções 
integradas para pessoas e empresas que compreendem a importância da construção de 
imagem e reputação consolidadas com credibilidade. Liderada pela Relações Públicas Kelly 
Lobos, com escritório em São Paulo e parceiros nacionais e internacionais, a KRP atualmente 
conta com uma carteira de mais de 70 clientes, tendo atendido mais de 200 marcas ao longo 
de sua trajetória.  
 
Informações à imprensa Umbigo do Mundo:  
Grande Ideia 
Cristiane Gracio – cel. (11) 9702-6009 - cristiane@grandeideiacomunicacao.com.br  

 
Informações à imprensa KRP:  
KRP Relações Públicas – tel. (11) 3086-3550   
Marco Gondim – cel. (11) 9163-8854 – atendimento KRP – marco.gondim@krpnet.com.br    
Renata Margoni – cel. (11) 8698-0126 - coordenadora de atendimento KRP –  
renata.margoni@krpnet.com.br    
Kelly Lobos – diretora - kelly.lobos@krpnet.com.br   
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