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Tuper: para cada evento
uma solução única
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corporativos.
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Para garantirem o sucesso dos
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Q A carteira de clientes (mais de 60) é de referência, entre eles:
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A ter em conta:

a Stimulus são "uma parte importante da nossa faturação", afirma
Filipe Rodrigues, responsável pelas Finanças e Business Development
da Tuper, referindo-se ao negócio por elas encaminhado.
Q Embora atualmente o core business da empresa seja o mercado
corporativo nacional, a Tuper quer ser o operador turístico
português top of mind junto do mercado internacional. Para que
isso aconteça e consigam não só angariar new business, sobretudo
estrangeiro, como abranger mais áreas de atuação com os clientes
que já têm, a estratégia do grupo vai passar por garantir presença
em feiras/ fóruns e em reforçar a aposta no digital, que deverá
contribuir para um maior income.

