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São Paulo Pesquisar

Utilizando a busca de hotéis do trivago, 
você pode pesquisar através de mais de 1.3 
milhão de hotéis, de mais de 200 sites de 
reservas e cadeias de hotéis em mais de 
190 países, tudo de uma só vez. Fundado 
em 2005, o trivago opera em 55 plataformas 
internacionais em 33 idiomas.

Na trivago, nosso foco é permitir que, todos 
os meses, milhões de viajantes encontrem seu 
hotel ideal com o menor preço, oferecendo 
total transparência do mercado hoteleiro 
online.

Nossa equipe com mais de 1100 mentes 
criativas e atentas de todos os cantos do 
mundo está trabalhando para desenvolver 
produtos rápidos, revolucionários, imparciais 
e centrados no consumidor — a fim de 
melhorar não somente o que fazemos, mas 
também a indústria como um todo.

http://www.trivago.com.br


“Nosso desenvolvimento tem sido 
genuíno, orgânico e imperfeito. 
Uma grande parte do que somos é 
proveniente da nossa cultura, que 
tem nos ajudado a obter êxito tanto 
de forma coletiva quanto individual. 
Ele é construído sobre valores com 
os quais nos identificamos, como 
confiança e autenticidade — que se 
traduzem diretamente nos produtos 
que criamos. O trivago reúne pessoas 
de 50+ nações para trabalhar em um 
só lugar, criando assim uma atmosfera 
que nos capacita e inspira para que 
troquemos informações de forma mais 
aberta, atuemos mais rapidamente 
e continuemos aprendendo. Nossa 
filosofia é a de que em um mundo de 
mudanças constantes, a única vantagem 
competitiva sustentável é o ritmo de 
nosso aprendizado.”

Rolf Schrömgens
Fundador, diretor-geral

Quem somos
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Capacitando 
pessoas para 
obter o  
máximo de 
suas vidas

Vivemos pelos momentos de descobertas. 
Somos movidos pela paixão. Nosso foco 
é desenvolver produtos centrados no 
consumidor, que tornam o mundo mais 
transparente, imparcial, justo e individual. 
Seja ajudando você a encontrar seu hotel 
ideal, desenvolvendo um app ou a carreira 
de alguém, valorizamos muito a criação de 
uma empresa que possibilita a todos obter o 
máximo de suas vidas.
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www.trivago.pt/hotelmanager

www.trivago.com.br/hotelmanager

www.trivago.com.br/mobileroom5.trivago.com.br

www.trivago.com.br

hotelmanager-blog.trivago.com

Buscador de preços de hotéis

Hotel Manager

Room 5

Hotelier Blog

Apps

Nosso orgulho + alegria
Não importa o que a gente desenvolva no trivago, nosso foco é, antes de tudo, nossos usuários. 
E é por isso que estamos sempre inovando — para criarmos produtos práticos, atraentes, 
eficientes e testados, tão confiáveis quanto transparentes. Criamos inteiramente todos os nossos 
sistemas, então sabemos exatamente como são feitos e como desenvolvê-los para que sejam 
ainda melhores.
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http://room5.trivago.com.br
http://www.trivago.com.br
http://hotelmanager-blog.trivago.com


San Francisco Search

Como o trivago.com.br
funciona

Inserir destino

Filtre

Encontre 
seu hotel 
ideal

Compare 
os preços

Faça sua reserva

Você é 
direcionado 
para o site de 
reservas
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www.trivago.com.br

Nosso buscador de preços de 
hotéis

Experiência de busca 
simples, imparcial e 
transparente

Pesquisa através de mais de 1.3 milhão de 
hotéis de mais de 200 sites de reservas em mais 
de 190 países

Mais de 100 opções abrangentes de filtros — tamanho 
do quarto, Wi-Fi, animais permitidos etc.

Comparação de 
preços

Reservas para grupos ou família

Marque seus favoritos para visualizar mais tarde

Avaliações imparciais baseadas em resultados 
agregados de mais de 175 milhões de fontes
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Web

Ferramenta do trivago amplia visibilidade de hotéis em Panrotas.com.br:

Menções na imprensa

http://www.panrotas.com.br/noticia-turismo/hotelaria/2014/05/ferramenta-do-trivago-amplia-
visibilidade-de-hoteis_100439.html

“O [...] trivago lançou o trivago Hotel 
Manager, plataforma que tem o 
objetivo de ajudar os hoteleiros a 
ampliar a visibilidade on-line de seus 
empreendimentos [...]”.

“A ferramenta apresenta os seis fatores 
mais relevantes para que o perfil do 
hotel seja o mais completo e atraente 
possível para os hóspedes, de acordo 
com as informações fornecidas pelos 45 
milhões de visitantes mensais do trivago 
[...]”.

“O Hotel Manager simplifica a forma de 
monitorar a performance, estar sempre 
um passo à frente dos competidores 
e orientar os rumos do negócio, 
fornecendo sugestões e dicas que, com 
certeza, vão melhorar a performance 
do estabelecimento no médio e longo 
prazo [...].”
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http://www.panrotas.com.br/noticia-turismo/hotelaria/2014/05/ferramenta-do-trivago-amplia-visibilida
http://www.panrotas.com.br/noticia-turismo/hotelaria/2014/05/ferramenta-do-trivago-amplia-visibilida


Nossa abordagem no trivago é mover a indústria adiante e 
rapidamente. Buscamos soluções práticas e pragmáticas, que não 
apenas são orientadas por dados e submetidas a testes A/B, mas 
que podem ser melhoradas de forma consistente, com base no 
aprendizado.

Mais de 300
terabytes
Mais de 250
gigabytes
Dados de 55 
plataformas

de informações de viagem 
armazenadas

produzidos diariamente
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Com mais de um trilhão de maneiras diferentes de 
processar 4 bilhões de buscas diárias por hotéis, 
nossa equipe de Business Intelligence tem muita 
informação a oferecer. Da previsão do turismo interno 
e externo, às tendências nacionais e internacionais 
de viagens, aos destinos com melhores preços ao 
redor do mundo, estamos sempre seguindo o que 
acontece a nossa volta. Outras informações têm 
maior foco nos hábitos e preferências dos viajantes. 
Podemos ver até mesmo a variação do turismo antes, 
durante e depois de um evento de grande porte. 
Na maior parte do tempo trabalhamos conforme 
solicitações, porém enviamos ativamente nossas 
informações mais interessantes — de toda a forma, 
tudo que pedimos em troca é reconhecimento 
sincero. Por isso, se busca algum dado específico, 
basta nos avisar.

Procurando informações  
sobre os hábitos dos  
viajantes brasileiros?  
Nossa equipe de Business 
Intelligence irá ajudar.
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Web

trivago Rating Index® (tRI)

Com mais de 175 milhões de avaliações reunidas de toda a web, criamos um 
abrangente, justo e confiável índice de avaliações de hotéis — o trivago Rating 
Index (tRI).

Utilizamos um ótimo algoritmo para agregá-las, o que garante uma nota 
confiável e imparcial — independentemente do fato do hotel ter 20 ou 2.000 
avaliações. Baseado numa abordagem matemática testada e comprovada, 
nosso índice é neutro, sincero e transparente. Com atualizações diárias, é 
talvez o mais moderno índice de avaliações de hotéis disponível.

http://www.trivago.com.br/static/rating-index
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Nosso Ranking de Reputação é uma lista anual que exibe as 
cidades que possuem os hotéis com as melhores reputações. O 
Ranking de Reputação do trivago.com.br encontra os lugares mais 
prestigiados para se hospedar ao redor do mundo, baseando-se 
nas opiniões coletivas que os hotéis recebem. Usando mais 
de 175 milhões de opiniões reunidas de nosso tRI, criamos um 
abrangente, transparente e imparcial índice para avaliações de 
hotéis. Consideramos 100% uma nota perfeita. Afinal, é possível 
que os hotéis de uma cidade sejam mais perfeitos?

Ranking de Reputação 
trivago
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Web

Crédito: Hotel Master Premium Gramado

Exemplo de Ranking de
Reputação local

Gramado é a 4ª cidade com a melhor 
reputação de hotéis do mundo, segundo 
mostra o Ranking Mundial de Reputação de 
Hotéis 2016 do buscador de hotéis trivago.

http://company.trivago.com.br/press-release/ 
gramado-esta-no-top-5-das-cidades-com-a-melhor-reputacao-de-hoteis-do-mundo/
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Web

Acompanhando as variações nos preços e a preferência 
nas acomodações, nosso Índice de Preços de Hotéis 
trivago não é apenas incrivelmente abrangente, mas 
também muito prático. Publicado mensalmente, ele 
prevê o preço médio dos hotéis (para um quarto duplo 
standard) nas principais cidades ao redor do mundo. 
Diariamente, mais de 4 milhões de buscas por hotéis e 
mais de 1 bilhão de ofertas de hotéis são armazenadas 
pelo trivago. Isso torna nosso tHPI particularmente 
vasto, sendo também o único índice internacional 
de hotéis no mercado capaz de fornecer um preciso 
resumo do que é esperado das tarifas de acomodação 
mensais ao redor do mundo.

Como gostamos de compartilhar (e manter as coisas 
de forma justa), nosso tHPI é gratuito para a mídia e 
atua como um recurso importante para jornalistas que 
buscam preços médios por todo o mundo.

Índice de  
Preços de Hotéis  
trivago (tHPI)

http://company.trivago.com.br/thpi/

15

Mídia Kit

http://company.trivago.com.br/thpi/


Web

Crédito: Hilton Barra Rio de Janeiro

Top hotéis e destinos

Nossos comunicados de Top hotéis e destinos destacam o melhor dos 
melhores. Esses são destinos que capturam aquele sentimento substancial 
— é disso que os sonhos são feitos.

http://company.trivago.com.br/press-release/os-10-melhores-hoteis-rio-de-janeiro/

Mídia Kit
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room5.trivago.com.brNós amamos hotéis, e também amamos 
inspirar todos os tipos de viajantes para suas 
próximas férias. Por isso criamos o Room5 — 
para os viajantes que desejam obter o máximo 
de suas estadias. Oferecendo dicas exclusivas 
e privilegiadas não encontradas em nenhum 
outro lugar, nos importamos com os detalhes. 
Dos coquetéis exclusivos aos mais belos 
jardins, buscaremos as características que 
tornam cada hotel único.

Desenvolvido pelo trivago, o Room5 
opera através de nossos dados internos, 
especialistas em hotéis, figuras influentes 
no mundo das viagens e lançadores de 
tendências da indústria, tudo isso para 
apontar as características e comodidades 
mais ímpares que esses hotéis têm a 
oferecer. Combine nossas percepções com 
conhecimentos privilegiados, contribuições 
de especialistas e uma grande equipe 
editorial — isso é o Room5.

O Room5 quer ouvir suas opiniões, perguntas, 
comentários e feedback, e ficaríamos felizes 
com seu contato! Fique à vontade para falar 
com a gente através de nossa seção de 
comentários ou qualquer um de nossos canais 
de mídias sociais.

Room5: 
Inspiração para 
hotéis + viagens

Nunca perca  
uma postagem

Web http://room5.trivago.com.br
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www.instagram.com/trivago

15 IN

Junte-se a nossa comunidade  
de mais de 4 milhões de fãs!
Boa viagem!

Mídias sociais
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https://www.instagram.com/trivago/
https://www.facebook.com/trivago/
https://twitter.com/trivago
https://www.youtube.com/user/trivago
https://www.pinterest.com/trivago/
https://www.instagram.com/trivago/
https://plus.google.com/+trivago
https://flipboard.com/@trivago_br


Por dentro do trivago

Queremos que nosso local de trabalho seja um reflexo de nossa cultura e 
valores, vistos por nós como os principais responsáveis por trás de nosso 
sucesso. Desejamos criar uma atmosfera inspiradora, aberta e colaborativa, 
que seja capaz de unir a todos.

Mais de 30 
atividades 
esportivas e 
mais de 80 
seminários  
por ano
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호텔? 트리바고

Logos + Imagens

Escritório

Produtos

Logos
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http://trv-companypages.s3-eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/sites/7/2016/01/trivago_office_photos.zip
http://trv-companypages.s3-eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/sites/7/2016/01/Product-Imagery.zip
http://trv-companypages.s3-eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/sites/7/2016/01/Logos-Icons.zip
http://trv-companypages.s3-eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/sites/7/2016/01/trivago_office_photos.zip
http://trv-companypages.s3-eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/sites/7/2016/01/Product-Imagery.zip
http://trv-companypages.s3-eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/sites/7/2016/01/Logos-Icons.zip


Mail

Sempre  
inovador,
sempre  
genial,  
sempre 
evoluindo.

imprensa@trivago.com.br

Contato:
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