
 
 

VEÍCULO:  Site Folha de Limoeiro -PE 

EDITORIA:  Notícias 
DATA:  28.08.2018 
ASSUNTO: HFN – Hotel & Food Nordeste 

Destaque na página principal 

 

Mil empreendimentos do RN, PB, AL e PE 

recebem visita da equipe da Hotel & Food 

Nordeste  

Posted by: folha limoeiro Posted date: 22:24:00 / comment : 0  

http://www.folhadelimoeiro.com/2018/08/mil-empreendimentos-do-rn-pb-al-e-pe.html
http://www.folhadelimoeiro.com/2018/08/mil-empreendimentos-do-rn-pb-al-e-pe.html
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Depois de percorrer quatro estados nordestinos com o Road Show 

HFN que contou com a presença de 400 profissionais, a organização 
da feira realiza visita pessoal para entregar o convite da HFN - Hotel 

& Food Nordeste em mãos a donos de restaurantes, bares, padarias e 
gestores de hotéis. Até agora mais de mil empreendimentos foram 

visitados no Rio Grande do Norte (Natal e Pipa), na Paraíba (Campina 
Grande e João Pessoa), todo o litoral de Alagoas mais o município de 

Arapiraca.   
 

Essa semana a equipe seguirá para o interior de Pernambuco e a 

Região Metropolitana do Recife. “Esse trabalho é fundamental para 

que os empreendedores já se sintam desde já representados nessa 

feira que foi pensada para aproximar os fornecedores dos 

compradores de toda a região Nordeste”, afirma a diretora comercial 

da feira, Carol Baía.  

 

A HFN acontecerá entre os dias 3 e 5 de outubro, no Centro de 

Convenções de Pernambuco, em Olinda. Realizada pela Insight Feiras 

e Negócios e as entidades Associação Brasileira da Indústria de 

Hotéis em Pernambuco (ABIH) e Associação Brasileira de Bares e 

Restaurantes (Abrasel), a HFN contará com diversos projetos 

paralelos, além de um suporte total aos expositores, com 

atendimentos personalizados às necessidades específicas de cada 

cliente.  

 

 

Serviço: HFN - Hotel &Food Nordeste 

Data: 3 a 5 de outubro de 2018 

https://www.hfne.com.br/atracoes-especiais/
https://www.hfne.com.br/atracoes-especiais/
https://1.bp.blogspot.com/-Q1-zieElxm0/W4SkT51ljlI/AAAAAAADVKA/Xg5QJUP96rUHteRgGDWEkxXVz_GO_4jjACLcBGAs/s1600/logo-hotel-food-nordeste-01-01.jpg


 
 

Local: Recife (PE) – Centro de Convenções de Pernambuco 

Site: www.hfne.com.br 

Carol Baia (Diretora Comercial) – carol.baia@insightconecta.com.br 

Rodrigo da Fonte (Diretor Financeiro) –

 rodrigo.dafonte@insightconecta.com.br 

Tatiana Menezes (Diretora de Marketing) –

 tatiana.menezes@insight.com.br 

Letícia Laurindo (Assessora de Comunicação) -

 comunicacao@insightconeca.com.br 

Rachel Motta - (Assessoria de Comunicação - Solar da Comunicação) 

– motta.rachel@gmail.com 

http://www.folhadelimoeiro.com/2018/08/mil-empreendimentos-do-rn-pb-al-e-

pe.html 
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VEÍCULO:  Site Mercado e Eventos- SP 

EDITORIA:  Notícias 
DATA:  28.08.2018 
ASSUNTO: HFN – Hotel & Food Nordeste 

 

Destaque na página principal 

 

Hotel & Food Nordeste entrega convite para mais de 

mil empreendimentos 

Por Lisia Minelli em 28/08/2018 - 17:25  

 

A HFN acontecerá entre os dias 03 e 05 de outubro, no Centro de Convenções de Pernambuco, 

em Olinda 

Depois de percorrer quatro estados nordestinos com o Road Show HFN que contou com a 

presença de 400 profissionais, a organização da feira realiza visita pessoal para entregar o 

convite da HFN- Hotel & Food Nordeste em mãos a donos de restaurantes, bares, padarias e 

gestores de hotéis. Até agora mais de mil empreendimentos foram visitados no Rio Grande do 

Norte (Natal e Pipa), na Paraíba (Campina Grande e João Pessoa), todo o litoral de Alagoas 

mais o município de Arapiraca. A equipe seguiu pelo interior de Pernambuco e a Região 

Metropolitana do Recife. 

A HFN acontecerá entre os dias 03 e 05 de outubro, no Centro de Convenções de Pernambuco, 

em Olinda. Realizada pela Insight Feiras e Negócios e as entidades Associação Brasileira da 

https://www.mercadoeeventos.com.br/author/lisia-minelli/
https://www.mercadoeeventos.com.br/wp-content/uploads/2018/08/unnamed-13.jpg


 
 
Indústria de Hotéis em Pernambuco (ABIH-PE) e Associação Brasileira de Bares e Restaurantes 

(Abrasel-PE), a HFN contará com diversos projetos paralelos, além de um suporte total aos 

expositores, com atendimentos personalizados às necessidades específicas de cada cliente. 

https://www.mercadoeeventos.com.br/feiras-e-eventos/hotel-food-nordeste-entrega-

convite-para-mais-de-mil-empreendimentos/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

VEÍCULO:  Site Robson Sampaio-PE 

EDITORIA:  Notícias 
DATA:  28.08.2018 
ASSUNTO: HFN – Hotel & Food Nordeste 

 

Mil empreendimentos do RN, PB, AL e PE recebem 

visita da equipe da Hotel & Food Nordeste 

  28 de agosto de 2018  Robson Sampaio  Destaque 

Depois de percorrer quatro estados nordestinos com o Road Show HFN que contou com a 

presença de 400 profissionais, a organização da feira realiza visita pessoal para entregar o 

convite da HFN – Hotel & Food Nordeste em mãos a donos de restaurantes, bares, padarias e 

gestores de hotéis. Até agora mais de mil empreendimentos foram visitados no Rio Grande do 

Norte (Natal e Pipa), na Paraíba (Campina Grande e João Pessoa), todo o litoral de Alagoas 

mais o município de Arapiraca. 

Essa semana a equipe seguirá para o interior de Pernambuco e a Região Metropolitana do 

Recife. “Esse trabalho é fundamental para que os empreendedores já se sintam desde já 

representados nessa feira que foi pensada para aproximar os fornecedores dos compradores 

de toda a região Nordeste”, afirma a diretora comercial da feira, Carol Baía. 

A HFN acontecerá entre os dias 3 e 5 de outubro, no Centro de Convenções de Pernambuco, 

em Olinda. Realizada pela Insight Feiras e Negócios e as entidadesAssociação Brasileira da 

Indústria de Hotéis em Pernambuco (ABIH) e Associação Brasileira de Bares e Restaurantes 

(Abrasel), a HFN contará com diversos projetos paralelos, além de um suporte total aos 

expositores, com atendimentos personalizados às necessidades específicas de cada cliente. 

Serviço: HFN – Hotel &Food Nordeste 

Data: 3 a 5 de outubro de 2018 

Local: Recife (PE) – Centro de Convenções de Pernambuco 

Site: www.hfne.com.br 

Carol Baia (Diretora Comercial) – carol.baia@insightconecta.com.br 

Rodrigo da Fonte (Diretor Financeiro) – rodrigo.dafonte@insightconecta.com.br 

Tatiana Menezes (Diretora de Marketing) – tatiana.menezes@insight.com.br 

Letícia Laurindo (Assessora de Comunicação) – comunicacao@insightconeca.com.br 

  

http://www.robsonsampaio.com.br/mil-empreendimentos-do-rn-pb-al-e-pe-recebem-visita-da-equipe-da-hotel-food-nordeste/
http://www.robsonsampaio.com.br/author/robson-sampaio/
http://www.robsonsampaio.com.br/category/destaque/
https://www.hfne.com.br/atracoes-especiais/
http://www.hfne.com.br/
mailto:carol.baia@insightconecta.com.br
mailto:rodrigo.dafonte@insightconecta.com.br
mailto:tatiana.menezes@insight.com.br
mailto:comunicacao@insightconeca.com.br


 
 
Rachel Motta – (Assessoria de Comunicação – Solar da Comunicação) 

 http://www.robsonsampaio.com.br/mil-empreendimentos-do-rn-pb-al-e-pe-recebem-visita-

da-equipe-da-hotel-food-nordeste/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.robsonsampaio.com.br/mil-empreendimentos-do-rn-pb-al-e-pe-recebem-visita-da-equipe-da-hotel-food-nordeste/
http://www.robsonsampaio.com.br/mil-empreendimentos-do-rn-pb-al-e-pe-recebem-visita-da-equipe-da-hotel-food-nordeste/


 
 

VEÍCULO:  Site Guia do Profissional de Hotelaria -RJ 

EDITORIA:  Notícias 
DATA:  28.08.2018 
ASSUNTO: HFN – Hotel & Food Nordeste 

 

Mil empreendimentos do RN, PB, AL e PE recebem 

visita da equipe da HFN – Hotel & Food Nordeste 

Depois de percorrer quatro estados nordestinos com o Road Show HFN que contou com 

a presença de 400 profissionais, a organização da feira realiza visita pessoal para 

entregar o convite da HFN – Hotel & Food Nordeste em mãos a donos de restaurantes, 

bares, padarias e gestores de hotéis. Até agora mais de mil empreendimentos foram 

visitados no Rio Grande do Norte (Natal e Pipa), na Paraíba (Campina Grande e João 

Pessoa), todo o litoral de Alagoas mais o município de Arapiraca. 

Essa semana a equipe seguirá para o interior de Pernambuco e a Região Metropolitana 

do Recife. “Esse trabalho é fundamental para que os empreendedores já se sintam desde 

já representados nessa feira que foi pensada para aproximar os fornecedores dos 

compradores de toda a região Nordeste”, afirma a diretora comercial da feira, Carol 

Baía. 

A HFN acontecerá entre os dias 3 e 5 de outubro, no Centro de Convenções de 

Pernambuco, em Olinda. Realizada pela Insight Feiras e Negócios e as entidades 

Associação Brasileira da Indústria de Hotéis em Pernambuco (ABIH) e Associação 



 
 

Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), a HFN contará com diversos projetos 

paralelos, além de um suporte total aos expositores, com atendimentos personalizados 

às necessidades específicas de cada cliente. 

SERVIÇO: 

HFN – Hotel &Food Nordeste 

Data: 3 a 5 de outubro de 2018 

Local: Recife (PE) – Centro de Convenções de Pernambuco 

Site: www.hfne.com.br 

Carol Baia (Diretora Comercial) 

carol.baia@insightconecta.com.br 

Rodrigo da Fonte (Diretor Financeiro) 

rodrigo.dafonte@insightconecta.com.br 

Tatiana Menezes (Diretora de Marketing) 

tatiana.menezes@insight.com.br 

Letícia Laurindo (Assessora de Comunicação) 

comunicacao@insightconeca.com.br 

Rachel Motta – (Assessoria de Comunicação – Solar da Comunicação) 

motta.rachel@gmail.com 

https://www.hfne.com.br/atracoes-especiais/
https://www.hfne.com.br/atracoes-especiais/
http://www.hfne.com.br/
mailto:carol.baia@insightconecta.com.br
mailto:rodrigo.dafonte@insightconecta.com.br
mailto:tatiana.menezes@insight.com.br
mailto:comunicacao@insightconeca.com.br
mailto:motta.rachel@gmail.com


 
 

Divulgação: Solar da Comunicação 

http://www.guiagphr.com.br/noticias/mil-empreendimentos-do-rn-pb-al-e-pe-recebem-visita-

da-equipe-da-hfn-hotel-food-nordeste/ 
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VEÍCULO:  Site Cristina Lira-RN 

EDITORIA:  Notícias 
DATA:  27.08.2018 
ASSUNTO: HFN – Hotel & Food Nordeste 

Mil empreendimentos do RN, PB, AL e PE 

recebem visita da equipe da Hotel & Food 

Nordeste  
27 de agosto de 2018 0 comentários Artigo Notícias  

Depois de percorrer quatro estados nordestinos com o Road Show HFN que 

contou com a presença de 400 profissionais, a organização da feira realiza visita 

pessoal para entregar o convite da HFN – Hotel & Food Nordeste em mãos a 

donos de restaurantes, bares, padarias e gestores de hotéis. Até agora mais de mil 

empreendimentos foram visitados no Rio Grande do Norte (Natal e Pipa), na 

Paraíba (Campina Grande e João Pessoa), todo o litoral de Alagoas mais o 

município de Arapiraca. 

Essa semana a equipe seguirá para o interior de Pernambuco e a Região 

Metropolitana do Recife. “Esse trabalho é fundamental para que os 

empreendedores já se sintam desde já representados nessa feira que foi pensada 

para aproximar os fornecedores dos compradores de toda a região Nordeste”, 

afirma a diretora comercial da feira, Carol Baía. 

A HFN acontecerá entre os dias 3 e 5 de outubro, no Centro de Convenções de 

Pernambuco, em Olinda. Realizada pela Insight Feiras e Negócios e as 

entidades Associação Brasileira da Indústria de Hotéis em Pernambuco (ABIH) e 

Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), a HFN contará com 

diversos projetos paralelos, além de um suporte total aos expositores, com 

atendimentos personalizados às necessidades específicas de cada cliente. 

http://cristinalira.com/mil-empreendimentos-do-rn-pb-al-e-pe-recebem-visita-da-equipe-da-hotel-food-nordeste/#respond
http://cristinalira.com/category/noticias/
https://www.hfne.com.br/atracoes-especiais/


 
 

Serviço: HFN – Hotel &Food Nordeste 

Data: 3 a 5 de outubro de 2018 

Local: Recife (PE) – Centro de Convenções de Pernambuco 

Site: www.hfne.com.br 

http://cristinalira.com/mil-empreendimentos-do-rn-pb-al-e-pe-recebem-visita-da-equipe-da-

hotel-food-nordeste/ 

http://www.hfne.com.br/
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