
A MAIS 
COMPLETA 
SOLUÇÃO PARA 
GESTÃO M.I.C.E.



LetShare EMS 
Event Management Solution 

Uma solução completa para otimizar e modernizar 
a gestão de sua sala de reuniões, incentivos, 

congressos e exposições (MICE). 

Seja um hotel, um centro de congressos ou uma 
empresa que aluga espaço, com a LetShare, a 

gestão dos seus meeting rooms ganha uma 
eficiência que lhe permite  controle total das suas 
reservas, a procura de novos clientes, um serviço 
mais eficaz oferecendo uma substancial redução 

dos custos operacionais, para além de que oferece 
a possibilidade dos seus clientes fazerem o booking 
online, a partir do seu website, o que só por si traz 

um aumento das vendas.   

Solução Cloud Based, acessível a partir de qualquer 
lugar, sem necessidade de nenhuma instalação nos 

computadores ou dispositivos móveis.  

Faça a gestão das suas salas de reuniões e reservas online 
com LetShare e obtenha controle total das suas reservas 

Ajuda a que você se 
concentre na melhor 

experiência para seus 
clientes.

Projetado com uma 
interface amigável e muitas 
integrações com sistemas 

de terceiros. 

Software com solução de 
gerenciamento de eventos 

multipropriedade.

Disponível 
em SaaS  

e PaaS!   



Mais Receita

O LetShare EMS permite a exibição direta da 
capacidade das suas salas de reuniões, no  
seu próprio site. O fácil acesso às reservas 
online oferece uma oportunidade direta de 
aumento de receita. Com a criação de 
pacotes, de coupons promocionais, para 
além de novos clientes ainda se verifica o 
aumento do ticket médio de venda.

Redução de Custos
Esta solução oferece uma economia de 
custos direta com a equipe. Em alguns 
casos, até 80%! Essa redução oferece uma 
taxa de ROI (Return of Investment) muito 
interessante, o que permite, em muitos 
casos, recuperar o valor da licença do  
LetShare EMS com uma única reserva. 

Visão Geral 

O LetShare EMS oferece uma visão direta 
de todos os elementos de uma reserva. 
Uma visão geral clara para, por exemplo, 
todo pessoal da cozinha, do front-office ou 
da gerência. Mesmo nos casos de reservas 
mais complexas com quartos combinados 
ou outros fatores extra.

Novo Canal de Vendas

Sendo um software de próxima geração, 
com uma interface completamente 
intuitiva, o LetShare EMS está disponível 
24 horas por dia, 7 dias por semana e em 
contínuo desenvolvimento e melhoria. 
Agora não há hora para atender e as 
respostas da sua empresa à procura dos 
seus clientes são imediatas. 

MAIS NEGÓCIO, MENOS 
CUSTOS, MAIS EFICIÊNCIA!

O cliente pode marcar sala e processar o 
booking diretamente no pagamento, 

ultrapassando a barreira da língua, o que abre 
um canal para clientes totalmente global!



✓ Uma radiografia completa dos seus 
agendamentos. Sejam online ou 
internos, veja datas, comentários, 
contatos a partir de um calendário que 
pode comunicar com todos os setores 
da sua operação.

✓ Todos os detalhes e pedidos do cliente 
com a possibilidade de serem 
visualizados por eles ou apenas 
internamente, por cada um dos 
utilizadores de acordo com o que se 
define.

TOTAL CONTROLE DA OPERAÇÃO!
Onde quer que esteja, com o portátil ou com um tablet, 
faça um booking, veja o seu calendário de marcações, 
as anotações relevantes, a atual ou futura atividade de 
vendas e tudo o que é relevante! 

O LetShare EMS foi desenvolvido com 
recurso a um grupo de consultores da área 
da hotelaria. É, por esse motivo, totalmente 
centrado na operação, sendo muito 
completo em todo o tipo de componentes 
necessários para apoiar o esforço de desde 
a angariação de clientes até à gestão de 
toda a operação.

Calendário:  Visualize toda a operação 



✓ Preços 
✓ Impostos 
✓ Artigos 
✓ Disponibilidade 
✓ Estados 
✓ Tipos de Sala 
✓ Itens 
✓ Nomes  
✓ Descrições

TOTALMENTE CUSTOMIZÁVEL

EMS foi pensado para cada detalhe da operação 
e por esse motivo é totalmente customizável 
para que se ajuste na perfeição à realidade da 
sua operação.

Desenhe pacotes de oferta para os seus 
clientes e inclua o que quiser, desde 

catering, uma simples água ou mesmo 
ofertas mais complexas  incluindo 

dormidas.



✓ Ofertas especiais 
✓ Descontos  
✓ Controle dos preços 

online

LANCE PROMOÇÕES 
E AUMENTE AS 
TAXAS DE OCUPAÇÃO

O EMS pode ajudar no esforço de marketing. 
Lance descontos sobre os dias ociosos evitando 
faltas de ocupação. Crie coupons com códigos 
de desconto que podem ser usados em 
marketing digital. 

De forma absolutamente intuitiva o seu cliente 
passa a optar por escolher aqueles dias que são 
habitualmente ociosos, aumentando assim a 
sua receita e taxa de ocupação.



REPORTS Com um extenso conjunto de relatórios, 
totalmente customizáveis, você sempre tem 
uma visão geral clara de todos os aspectos 
do seu negócio. Esses relatórios fornecem 
informações detalhadas sobre cada 
agendamento, seja para a gestão seja para 
o staff.

RELATÓRIOS

* O documento apresentado não é um documento real, 
é apenas uma imagem ilustrativa.



Novo canal de vendas disponível no seu site. 
Software de próxima geração, com uma interface intuitiva, 
disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana em melhoria 
contínua. 

• Aumenta a receita por meio de reservas online 
• Novo canal de vendas disponível 24 horas por dia, 7 dias por 

semana 
• Reservas diretamente no seu site 
• Controle total de suas reservas (horários, pacotes, coupons 

e salas disponíveis online).

AUMENTO DE RECEITAS

Liberte os seus trabalhadores para tarefas mais desafiadoras. 
LetShare oferece uma economia de custos direta com a 
equipe. Em alguns casos, até 80%! A relação custo/benefício 
oferece uma taxa de ROI (Return of Investment) muito 
interessante, o que permite recuperar a taxa de licença 
LetShare com uma única reserva. 

> Sistema multipropriedade 
> Gestão de reservas centralizada 
> Visão geral clara de todas as suas salas 
> Software intuitivo e prático

EFICIÊNCIA NOS CUSTOS

LetShare EMS faz parte do software de próxima geração, o 
que significa interface intuitiva, acessível a qualquer nível 
de conhecimento informático, disponível 24 horas por dia, 7 
dias por semana com melhoria contínua. 

• Sem necessidade de treinamentos extensivos e caros 
• Comece imediatamente a trabalhar com o sistema 
• Acesse às reservas em qualquer momento 
• Desktop, tablet ou smartphone 
• Só precisa de uma conexão de internet 
• Em contínuo desenvolvimento

SOFTWARE DE PRÓXIMA GERAÇÃO
LetShare EMS oferece uma visão direta e clara para a 
gerência, operando na perfeição mesmo para reservas mais 
complexas com outros fatores combinados. 

Alguns exemplos dos nossos relatórios: 
> Relatório diário 
> Relatório de banquetes 
> Relatório de host / reserva sobre status 
> Relatório de créditos 
> Relatório de receita 
> Relatório de receita por cliente 
> Relatório de receita de reservas online 
> Relatório de receita anual

UMA SOLUÇÃO COMPLETA

Desde 2011 EMS é, sem dúvida, a mais completa solução para gestão M.I.C.E.



The future might be uncertain, 
What is certain is that we’ll be there

SOME OF LETSHARE REFERENCE CLIENTS


