
 
 
 

R1 Audiovisual inicia operações no Hotel Transamérica 

 

A R1 Solutions, especializada em equipamentos audiovisuais e em estruturas 

de eventos, inicia neste mês parceria com o hotel Transamérica, localizado 

em São Paulo. Cerca de 450 mil reais em equipamentos foram investidos na 

nova operação para aprimorar ainda mais os espaços de eventos do 

Transamérica, um dos hotéis que mais recebe eventos na cidade. As salas 

serão contempladas com monitores e, em áreas estratégicas, totens com TVs 

de led serão instalados. 

Além disso, o posto da R1 no Transamérica terá atendimento personalizado, 

com um colaborador dedicado a acompanhar o planejamento e as operações, 

além de uma equipe de técnicos que ficará responsável em atender as 

necessidades do hotel e de seus clientes durante os eventos. “O principal 

diferencial oferecido pela R1 será o Spyder X20, que faz projeções 

panorâmicas e projeção mapeada. Toda a parte de iluminação será feita por 

equipamentos de led e a parte de sonorização será digital”, conta Raffaele 

Cecere, diretor da R1 Solutions. 

Segundo Charles Giudici, Gerente Geral Operacional do Hotel Transamérica 

São Paulo, a nova parceria une os diferenciais das duas empresas em benefício 

do mercado de eventos corporativos. “Cada vez mais, o Hotel se consolida 

como o ‘Melhor Espaço para Eventos Corporativos’, por meio de investimentos 

na estrutura física e tecnológica disponibilizada, como o acesso à internet 

sem fio em todas as dependências. A parceria com a R1 agrega toda a 

experiência da empresa como fornecedora de equipamentos e estruturas de 

ponta, a serviço dos organizadores de eventos, que são os grandes 

beneficiados nesse trabalho conjunto”, afirma. 

Sobre a R1 Solutions: Com sede em São Paulo, a R1 Solutions atua há sete anos no mercado 

de tecnologia para eventos corporativos provendo soluções em equipamentos de áudio e 

vídeo. Atende desde treinamentos até grandes shows e convenções. Atualmente possui postos 

de atendimento em hotéis-referência para o mercado corporativo como o Almenat, em Embu-

SP, Royal Palm Plaza, em Campinas e Paradise Golf & Lake Resort, em Mogi das Cruzes-SP, 

além de outros de padrão “full service”. É responsável pela gestão de toda a infraestrutura 

audiovisual do Centro de Treinamento do Laboratório Fleury e da UCA - Universidade 

 



 
 
Corporativa Alatur. Mais informações: www.r1solutions.com.br / facebook.com/R1Solutions / 

@R1_Solutions 

 
Sobre o Hotel Transamérica São Paulo: está entre os cinco melhores hotéis do Brasil para 
eventos. Preparado para todos os tipos de eventos sociais ou corporativos, conta com 23 
salas, sendo nove modulares, podendo receber até três mil pessoas. A infraestrutura conta 
ainda com um cyber point, área de exposições, um auditório e o Business Center (espaço com 
recepção, sala de reuniões e escritório privativos). São 396 apartamentos.  
 
Há opções gastronômicas de qualidade no Restaurante Verbena (à la carte, cozinha 
contemporânea), no Restaurante Anturius (cozinha internacional em sistema de Buffet) e no 
Piano Bar (ideal para realização de happy hours,com vista panorâmica para o campo de 
golfe). Trata-se ainda do primeiro de categoria cinco estrelas das Américas a certificar seu 
sistema de qualidade pela ISO 9001.  
 
O empreendimento faz parte do Grupo Alfa, conglomerado que vem atuando no mercado 
hoteleiro desde 1986 e que é composto por empresas de diversos setores, tais como Banco 
Alfa, Agropalma, Águas Prata, La Basque e C&C. 

 

 

 

http://www.r1solutions.com.br/

