
O Price Tracking ajuda até programas consolidados a usufruir da flutuação dos preços e 
a aumentar o orçamento de viagens sem incomodar seus colaboradores ou afetar seus 
planos de viagem. Nosso serviço se baseia na seguinte premissa: encontre um preço 
menor após reservar; reserve novamente com base no preço novo; economize dinheiro. 
Sem pegadinhas e sem riscos. Refazer as reservas sempre gera economias. Se o Price 
Tracking não encontra economias líquidas, a reserva não é alterada, e você não paga 
nada por isso. O Price Tracking gera um ROI mensurável, que inclui redução de custos 
diretos, experiência de viagem aprimorada e maior produtividade e envolvimento por 
parte dos colaboradores.

Gere ROI por meio da redução dos 
preços após fazer suas reservas

BENEFÍCIOS

• Reduz os custos e adiciona 
valor. O Price Tracking 
gera economias  
incrementais quase que 
imediatamente, além de 
também facilitar sua vida. 

• Deixa os colaboradores 
felizes. O serviço 
não incomodará os 
colaboradores nem 
mudará seus planos de 
viagem. Os mesmos 
voos e/ou propriedades 
hoteleiras permanecem de 
acordo com o cronograma 
de viagem original.

 

• Favorece o cumprimento 
das políticas de viagens 
e melhora seu programa.  
Os colaboradores se 
sentem mais confiantes 
para reservar suas viagens 
antecipadamente e com 
a CWT, pois sabem que 
conseguirão voos e hotéis 
com o menor preço – 
mesmo após fazerem suas 
reservas.
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Price Tracking 
Economize automaticamente com voos 
e hotéis mesmo após fazer a reserva

O Price Tracking descobre novas oportunidades para economizar em reservas de 
voos e hotéis já concluídas. Ao usar uma tecnologia inovadora nos bastidores, esse 
serviço procura automaticamente reduções dos preços com base nos mesmos voos, 
propriedades hoteleiras e cronograma de viagem da reserva original. Ao encontrar 
economias líquidas, um consultor de viagens da CWT refaz a reserva do voo ou hotel 
de acordo com o menor preço – sem qualquer intervenção do viajante. É uma forma 
simples de garantir que seus colaboradores consigam os voos e hotéis com o melhor 
preço, sem aumentar o volume de trabalho.

• Monitoramento de preços automatizado. Após fazer as reservas, o  
Price Tracking procura automática e ininterruptamente os menores preços até 24 
horas antes da partida. 

• Ajustes configuráveis. Use nossos ajustes recomendados ou defina parâmetros 
personalizados.

• Relatório detalhado. Um portal on-line e relatórios frequentes contribuem para 
aumentar a visibilidade das despesas e economias.

• Disponibilidade global. O Price Tracking continua se expandindo para os  
mercados do mundo todo. Consulte seu representante da CWT para saber se 
esse serviço está disponível em um país específico.

Economize sem incomodar 
seus colaboradores

Principais recursos

Gerando ROI

Os clientes da CWT que usaram 
o Price Tracking economizaram 
2% nas despesas totais. ‘‘O Price Tracking gera economias

— cliente satisfeito da CWT

‘‘

É óbvio.
sem afetar

nossos viajantes.

OS RESULTADOS 
COMPROVAM


