
 

Complexo de Eventos Transamérica São Paulo recebe mais uma vez a 

ExpoManagement 

Doze anos de parceria entre Hotel Transamérica São Paulo e HSM traçam eventos de 

sucesso para capital paulista 

São Paulo, 05 de novembro de 2012 – De hoje até quarta-feira, o Complexo de 

Eventos Transamérica São Paulo, que engloba o Hotel Transamérica, o centro de 

convenções Transamérica Expo Center e o Teatro Alfa, será palco para mais uma 

ExpoManagement, importante evento que reúne os maiores pensadores mundiais das 

áreas de gestão e performance.  

 Essa parceria entre HSM, realizadora da exposição, e o Hotel Transamérica São Paulo, 

considerado o melhor espaço de eventos 2013, segundo a recente divulgação do Guia 

Quatro Rodas, já chega à marca de 12 anos de atuação na capital paulista, com a 

realização de mais de 70 eventos, entre fóruns e exposições.  

 Em 2012 não poderia ser diferente, o Hotel Transamérica São Paulo recebeu cerca de 

cinco Fóruns durante o ano, e agora, oferece toda sua infra estrutura de hospedagem 

– tendo 100% de ocupação, nos três dias da exposição. O setor de alimentos e bebidas 

também tem destaque: serão servidos aproximadamente 8750 couverts. Além disso, a 

locação de salas dispostas no centro de eventos do próprio Hotel são dedicadas para 

reuniões, palestras e discussões paralelas a grande ExpoManagement, utilizando 

também todos os serviços de eventos do hotel.  

Para Claudio Bonuccelli, diretor do Hotel Transamérica São Paulo, essa parceria de 

tantos anos está representada diretamente pelo estreitamento no relacionamento e 

na presença do presidente da HSM, Marcos Braga, na hora de se definir todos os 

eventos da empresa.  

“Nos sentimos honrados em acolher os eventos e os participantes da HSM pela sua 

representatividade no mercado e do reconhecimento mundial pela qualidade, 

profissionalismo e inovação”, completa o diretor.  

Essa parceria de tanto tempo é tão importante para as duas empresas, que Marcos 

Braga fez questão de deixar seu testemunho sobre a cumplicidade do trabalho entre 



HSM e Hotel na Campanha Publicitária do Hotel Transamérica São Paulo, trabalhada 

desde 2010.  
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