
ALUGUER PROFISSIONAL 
DE ALOJAMENTOS DE FÉRIAS

Aproveite as vantagens da rede mundial de vendas  
Interhome Group e faça a gestão da sua propriedade com sucesso.

Aluguer de moradias de férias
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INTERHOME GROUP: UM MUNDO DE POSSIBILIDADES

A Interhome Group é muito mais 
do que um grupo de empresas. 
Estamos alinhados para garantir 
que os serviços individuais que 
oferecemos se complementam e 
que o resultado será muito mais 
do que a soma dos nossos ele-
mentos. Desta forma, os nossos 
clientes beneficiam da melhor 
combinação de serviços que as 
nossas divisões podem oferecer.

Temos uma forte presença local, 
ao mesmo tempo que oferece-
mos as vantagens de uma gran-
de empresa, o que nos torna um 
dos mais eficazes e populares 
fornecedores internacionais de 
aluguer de alojamentos de férias.

A Interhome Group está sediada 
em Glattbrugg (Suíça), e foi  
formada a partir da associação 
de duas marcas, Interhome e 
Interchalet. A Interhome Group 
pertence à Hotelplan Holding AG, 
que por sua vez é propriedade  
da Migros.

		Taxas de ocupação anuais ideais graças às 
nossas atividades de marketing através  
de plataformas líderes no aluguer de aloja-
mentos de férias.

		Aproveite ao máximo a nossa experiência 
combinada: profissionalismo e experiência no 
setor do aluguer de alojamentos de férias. 

		Serviço completo de marketing internacional 
para a sua propriedade através dos nossos 
parceiros e redes de distribuição.

		Faça uso do apoio local, através do qual  
iremos ajudá-lo a operar, gerir e comercializar 
o seu alojamento de férias.

Interhome é o maior fornecedor de  
alojamentos de férias na Europa,  

com mais de 90 escritórios locais nos  
destinos turísticos mais populares.

Uma forte organização internacional com a agilidade e o 
conhecimento de parceiros e escritórios locais.

Interchalet é a nossa marca líder  
para o mercado alemão graças  

à sua excelente reputação e base  
de clientes leais.



Flexibilidade e versatilidade
Múltiplas opções de parceiros 

de reservas e plataformas

Distribuição mundial
Grande rede internacional de 

vendas e marketing

Receitas
Renda e pagamentos regulares 

de alugueres
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Parceria forte

■	 Longevidade e experiência:  
somos especializados no  
aluguer de alojamentos de  
férias desde 1965.

■	 Eficiência e qualidade de  
serviço suíça.

■	 Membro da Hotelplan Holding 
AG, propriedade da Migros 
Group, a maior empresa de  
retalho da Suíça.

■	 Fusão de duas grandes  
marcas: Interhome e  
Interchalet.

■	 Linha de apoio telefónico  
disponível 24 horas por dia,  
7 dias por semana, 365 dias 
por ano.

Rede Internacional de Vendas

■	 Gerimos escritórios de vendas 
em 15 países; as fortes vendas 
são alcançadas através de 
mais de 55.000 parceiros de 
distribuição em todo o mundo, 
incluindo algumas das princi-
pais agências de viagens e 
portais de reservas de  
viagens (online).

■	 O nosso sistema de reservas 
mundial está disponível em  
15 idiomas diferentes.

■	 Temos representação nos  
principais destinos turísticos, 
para garantir taxas máximas 
de ocupação e um excelente 
serviço aos proprietários dos 
alojamentos de férias.

Marketing Profissional Mundial

■	 Campanhas publicitárias  
frequentes, criadas para  
garantir uma alta difusão e  
visibilidade nos mercados  
internacionais.

■	 Investimento significativo  
(vários milhões de euros) em 
promoções, incluindo campa-
nhas online, imprensa escrita, 
exposições e feiras, brochuras 
e marketing direto.

■	 Marketing estratégico e  
parcerias para reservas com 
as principais plataformas  
de reservas online como  
Booking.com, Airbnb e VRBO, 
entre muitas outras.  
Estas colaborações são  
estabelecidas por meio  
de um único contrato com  
a Interhome Group.

Beneficie da nossa rede global, serviço profissional  
e publicidade.

INTERHOME GROUP: UM MUNDO DE POSSIBILIDADES

11 milhões
estadias  
por ano

1.4 milhões
hóspedes  

por ano

342 milhões
volume de negócios  

anual global
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O nosso sistema de reservas é usado em toda a 
Europa, Estados Unidos, Índia e Austrália, garan-
tindo taxas de ocupação máximas. Além disso, 
trabalhamos com vários outros parceiros, com  
os quais partilhamos décadas de experiência,  
resultando em relações sólidas e de  
entendimento mútuo.

Os clientes podem escolher entre cerca de 40.000 
alojamentos de férias em 28 países, o que se  
traduz em mais de 320.000 reservas por ano com 
a Interhome e a Interchalet.

Recebemos hóspedes de todo o mundo e estamos 
bastante orgulhosos do elevado número de clientes 
que repetem as suas férias nos nossos alojamentos.

As vendas são efetuadas por meio de mais de 
55.000 escritórios e plataformas de reserva em todo 
o mundo, incluindo os nossos próprios escritórios 
de vendas, empresas associadas, agentes de  
viagens e portais com tecnologia de reserva  
de viagens.

Através do nosso sistema internacional de reservas, 
alcançamos taxas de ocupação máximas.

INTERHOME GROUP: UM MUNDO DE POSSIBILIDADES



Gestão e distribuição de portfólio completas  
com soluções customizadas para todos os parceiros.

Gerimos e distribuímos 
o seu portfólio de alo-
jamentos por meio das 
seguintes tecnologias  
e interfaces:

INTERHOME GROUP: UM MUNDO DE POSSIBILIDADES

Gestão do portfólio

■	 Tomas

■	 Feratel

■	 Deskline

■	 TABS

■	 Nextpax

■	 Maxxton

■	 Bookingexperts

■	 Host-to-Host personalizada

■	 Produção própria da  
Interhome Group

Interfaces de parceiros 
comerciais

■	 GDS
• HIT
• CETS
• Bewotec (MyJack)
• Sabre/Merlin (Shop Holidays)
• Schmetterling (Neo)
• Amadeus Leisure IT (TOMA)

■	 Conectividade
• openBooking
• vacaVista
• Ingenie
• Orchestra
• XML Travelgate

■	 API proprietária
• RESTful API
• Feeds XML opcionais

Interfaces de parceiros com
erciais

G
estão do portfólio

Parceiros que  
confiam o seu  

portfólio à  
Interhome Group

Reservas numa  
ampla variedade  
de plataformas
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Os nossos escritórios locais cuidam da sua propriedade 
e dos seus hóspedes no local.

As nossas equipas estão 
disponíveis para atender 
os seus hóspedes em mais 
de 200 destinos.

Estamos muito  
satisfeitos por oferecer 
os seguintes serviços 
durante todo o ano nos 
destinos onde temos 
escritórios de serviço 
locais:

■	 administração;

■	 check-in / check-out e serviço 
de boas-vindas;

■	 limpeza e troca de roupa  
de cama;

■	 inspeção de eletrodomésticos 
para garantir um  
funcionamento correto;

■	 verificações de segurança  
nos equipamentos elétricos  
e técnicos;

■	 controlo de qualidade geral  
e trabalhos de reparação;

■	 apoio ao cliente no local  
disponível para os hóspedes 
na chegada, durante a estadia 
e na partida.
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Há muitos anos que a 
Interhome Group oferece 
um conjunto de serviços 
de gestão de aluguer  
de alojamentos de férias 
a nível mundial. Atual-
mente temos o prazer de 
oferecer o mesmo servi-
ço para resorts de férias.

Os nossos serviços incluem:

■	 funções operacionais, como:
• serviço de boas-vindas
• serviço de concierge
• lavandaria
• limpeza profunda entre  

estadias
• manutenção

■	 gestão das tarifas e das  
receitas;

■	 recomendações e conselhos 
em relação a reformas,  
equipamentos e móveis;

■	 orientação personalizada 
para um aluguer com sucesso;

■	 relatórios de incidentes;

■	 gestão de reclamações;

■	 ferramentas e plataformas 
para aluguer de propriedades;

■	 materiais de marketing;

■	 perfil da propriedade nas 
nossas páginas e através de 
mais de 55.000 parceiros.

A Interhome Group oferece soluções de  
aluguer profissional para resorts e alojamentos de férias.

INTERHOME GROUP: UM MUNDO DE POSSIBILIDADES

Os resorts SWISSPEAK são um dos muitos parceiros que confiam à Interhome 
Group a gestão abrangente das suas propriedades.

Vercorin  |  Zinal  |  Meiringen

www.interhome.com/swisspeakresorts



Aluguer de moradias de férias

Interhome Group
HHD AG  |  Sägereistrasse 20  |  CH-8152 Glattbrugg

myhome.interhome.group


