
Uma Forma
Responsável de
Fazer Eventos

Iberostar Hotels & Resorts dá passos ousados   na liderança do turismo responsável, a chave para 
reconstruir uma indústria melhor. Com mais de 6o anos no setor de congresssos e incentivos, criamos 

eventos responsáveis   dentro dos mais altos padrões de atendimento e luxo.

PORQUE ESCOLHER IBEROSTAR
Os hotéis Iberostar, de resorts oceânicos a hotéis de cidade cosmopolita, mantêm os mais altos níveis 
de cuidado e luxo para congressos e viagens de incentivo e proporcionam uma experiência elevada, tudo 
centrado em nossas iniciativas de sustentabilidade. Liderando a mudança de toda a indústria em 
direção a uma economia circular, nossas reuniões com tudo incluído proporcionarão uma experiência 
inesquecível sem plásticos de uso único, frutos do mar de origem responsável, inovação digital, tudo ao 

mesmo tempo em que proporcionam uma reunião ou evento único e bem-sucedido.

Wave of Change é o movimento pioneiro da Iberostar dedicado aos oceanos e à liderança no turismo 
responsável, avançando em direção a uma economia circular, promovendo o consumo responsável de frutos do 
mar e melhorando a saúde costeira. 



Eventos na Economia Circular
A Iberostar aposta numa economia circular, focada na 
retenção do valor dos materiais para evitar a seu descarte 
no meio ambiente. Isso garante uma experiência 
responsável,  e elevada, durante as viagens de incentivo, 
além de um impacto positivo na economia local. O objetivo 
é reduzir o desperdício, criando eventos marcantes.

• Livre de plásticos de uso único nos quartos, espaços de 
reuniões e em toda a propriedade

• Filosofia paperless estabelecida

• Gestão eficiente de resíduos

• Programa de compostagem no local

•  Inovação digital

Frutos do mar de origem responsável
Delicie-se com os sabores da culinária de alto padrão e 
frutos do mar de origem responsável. Nosso foco é 
fornecer uma experiência culinária diferente de qualquer 
outra, sem sacrificar a transparência de nossas cadeias 
de suprimentos.

•  Menus com variedade de ingredientes orgânicos

•  Frutos do mar de origem responsável

• Cadeias de abastecimento reconhecidas

Experiências Únicas
Transforme a forma como você percebe as viagens de 
incentivo com a oportunidade de vivenciar as iniciativas 
do movimento Wave of Change para melhorar a saúde 
costeira. Essas experiências são únicas e impactantes, 
reforçando uma conexão maior e um evento memorável.

• Atividades de team building e centradas em iniciativas
de sustentabilidade

• Atividades de integração que contribuem diretamente 
para a melhoria da saúde oceânica e costeira, como plantio 
de manguezais, limpeza de praias locais e muito mais.

• Passeios exclusivos ao Coral Lab em destinos 
selecionados

Visite iberostaragents.com.br/responsiblemeetings
para maiores informações.


