


QUEM 
SOMOS

hub de viagens conexão

Somos Wee

Uma nova forma de viajar



CULTURA 
CORPORATIVA

100% voltada para tecnologia

Toda a jornada do cliente e os processos de compras são 
automatizados.



NOSSOS 
NEGÓCIOS

WEE TRAVEL WEE TRAVEL CORP

WEE LEARNING WEE TECHWEE RECEPTIVO



ATENDIMENTO 
CORPORATIVO

forma estratégica



SERVIÇOS

Passagens aéreas 
nacional e 
internacional

Hospedagem

Locação de carros

Seguro

Aluguel de salas

Ingressos

Assessoria de 
vistos e 
passaporte

Rodoviário

Transfer nacional 
e internacional

Consultoria para 
criação de política 
de viagem

Eventos



OUTROS 
SERVIÇOS

● Checkin antecipado
● Reemissão nacional e Internacional
● Compra de bagagem e assentos
● Solicitação de reembolso
● Implantação de OBTS
● Atendimento emergencial 24 horas
● Treinamento
● Relatórios gerenciais
● Relatórios de bilhetes não voados



VANTAGENS
● as melhores 

soluções e condições para a sua empresa acompanhar online

● Wee Gestor logística das viagens

● totalmente tecnológica 24hs



Logística de 
viagem 24h

Implantação e 
acompanhamento 
das políticas de 
viagem 

Rastreamento de 
bilhetes não 
voados

Gestão de viagens

Business 
intelligence (Wee 
Gestor)

Gestão por 
orçamento

Gestão eficiente 
de custo

Web service 
(faturamento e 
gestão de orçamento)

NOSSOS 
DIFERENCIAIS

Atendimento 
especializado Wee 
Consultor + Wee 
Customer Success



DESENVOLVIMENTO 
DA POLÍTICA DE 
VIAGEM

● Consultoria e Criação

● Parametrização personalizada

● política de viagem

● Treinamento 

● Acompanhamento



JORNADA DA 
COMPRA

Emissão via OBTS 
(pagamento cartão 

corporativo)
Voucher Online Acompanhamento 

de viagens online
Envio mensal online 
dos wee relatórios 

Análise dos 
indicadores 



Transformar dados em 
informação para análise 
e execução da melhor 
gestão de viagem 
Corporativa



WEE 
INDICADORES
● Negociação com fornecedor - 
● Gestão de bilhetes não voados
● Desvio da política de viagem - 

● Satisfação do viajante



QUEM FARÁ A
PERSONALIZAÇÃO?

● Wee Costumer Success analisará os dados 
dos seus indicadores.

● Esse profissional fará o gerenciamento 
focado no sucesso do cliente, em obter bons 

resultados.



WEE GESTOR

●
●
●
●
●
●
●

●

VISÃO 360 DAS VIAGENS NA 
SUA EMPRESA

●

●
●

●
●
●
●

RELATÓRIOS

●

●

●

DASHBOARDS



SAC WEE

Natália Abreu



RESPONSABILIDADE 
SOCIAL

Iaps - Instituto 
de Assistência e Proteção Social

Visite o site:

https://iaps.org.br/


NOSSO 
ESPAÇO







NOSSA 
EQUIPE



NOSSO 
CONTATO


