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GRUPO BENSAUDE APRESENTA
NOVA IDENTIDADE CORPORATIVA
O Grupo Bensaude apresentou uma nova marca corporativa que une a sua oferta hoteleira. Criada em parceria
com a agência Wonder\Why, a marca Bensaude Hotels Collection – Azorean Hospitality Since 1935 está alicerçada
na hospitalidade açoriana e na tradição do grupo na hotelaria.

F

oi no decorrer do segundo dia da
BTL 2019 – Bolsa de Turismo de
Lisboa, que o Grupo Bensaude,
na figura de Nuno Borges, director de
Comunicação e Marketing do grupo,
apresentou a sua nova identidade corporativa, que, entre outros valores,
pretende fazer jus ao pioneirismo da
marca no mercado açoriano. Para a
criação desta nova marca identitária
procurou-se unir todas as unidades
hoteleiras de um grupo com mais de
80 anos de experiência, procurou-se
algo que traduzisse a sua essência
de marca, a sua natureza humana.
A representar estes valores surgiu a
figura de Vasco Bensaude, que criou
o primeiro hotel de luxo na Ilha de
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São Miguel, o Terra Nostra Garden
Hotel, inserido no Parque Terra Nostra,
nas Furnas, entre tantos outros feitos
de importância na área do turismo,
como o impulsionar da Sociedade de
Turismo Terra Nostra e da Sociedade
Açoriana de Estudos Aéreos, que veio
dar vida à SATA.
A família Bensaude foi a primeira a
levar a “arte de bem receber” para a
hotelaria açoriana. Instalou-se nas
ilhas com o intuito de projectar os
Açores para o mundo e de receber o
mundo nos Açores. É nesta aposta
em experiências feitas por pessoas
para pessoas que assenta o conceito

da nova identidade do grupo, que fala
da hospitalidade açoriana.
Este novo capítulo aglomera em si
toda a oferta hoteleira do Grupo Bensaude, com oito unidades hoteleiras
distribuídas pelas ilhas açorianas e
pelo Continente português, em concreto o Hotel Marina Atlântico, São
Miguel Park Hotel, Neat Hotel Avenida
e Terra Nostra Garden Hotel, em São
Miguel, Terceira Mar Hotel, na Terceira, Hotel do Canal, no Faial, e Hotel
Açores Lisboa, em Lisboa. Por últi-

mo surgiu, em Julho de 2018, o Grand
Hotel Açores Atlântico, o primeiro
hotel de cinco estrelas do grupo, que
criou a nova maca “Grand Hotel” que
surge ligada ao Atlântico e à história
da hotelaria açoriana.
Foi da necessidade de unir todos
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Ar condicionado sob
um ar de inovação.
Ar condicionado
Air Flux da Bosch

WAYZOR:
A RENT-A-CAR
DO GRUPO
BENSAUDE
Na ocasião da apresentação
da nova identidade
corporativa Bensaude Hotels
Collection, decorreu também
uma familiarização com a
nova campanha promocional
da rent-a-car do grupo.
Nascida do legado da Varela
rent-a-car, a Wayzor nasceu
em 2018 como “a rent-acar do Grupo Bensaude ao
serviço da economia açoriana,
do turismo dos Açores e
sobretudo ao serviço de
todos aqueles que quiserem
visitar os açores através
das mais variadas formas”,
explicava Carlos Ribeiro
Rodrigues, director da
Wayzor.
A Wayzor, com o mote
“Azores Your Way”, que
trouxe consigo uma nova
estrutura e um conceito
inovador, nasceu pela própria

estes hotéis sob a mesma marca
que surgiu a identidade Bensaude
Hotels Collection – Azorean Hospitality Since 1935. Ricardo Miranda, founder e creative partner da
Wonder\Why, empresa com a qual
o Grupo Bensaude tinha já trabalho
no rebranding do Grand Hotel Açores Atlântico (antigo Hotel Açores
Atlântico), falou da necessidade de
criar uma marca “que fosse agregadora e que fosse magnética, que
contagiasse todos os colaboradores
do grupo e todos os seus parceiros”.
“A nossa essência é a hospitalidade

evolução da empresa que a
antecedeu e da necessidade
do Grupo Bensaude ter,
na área do aluguer de
automóveis sem condutor,
uma marca forte. É esta marca
que o actor Frederico Amaral
representa na nova campanha
promocional da Wayzor, que
assenta na premissa que
nesta rent-a-car é necessário
apenas um minuto para
reservar o carro.
O embaixador da rent-a-car
para o mercado nacional falou
de como os Açores andam na
boca do mundo e em como
quanto mais se fala neste
destino maior é a necessidade
que as marcas têm em se
reinventar, e que a antiga
Varela rent-a-car não era
excepção. É também deste
rebranding para uma marca
forte e internacional que trata
o vídeo da nova campanha
de promoção, que estará
disponível em breve nas redes
sociais. <

Benefícios:
▶ Máximo conforto com a mais alta eficiência
▶ Grande versatilidade para qualquer projeto
▶ Facilidade de instalação e conforto
www.bosch-industrial.com
A nova gama Air Flux da Bosch oferece um sistema de VRF
prático e de grande eficiência energética, com a gama de
potências mais ampla do mercado.

açoriana desde 1935, que tem a tradição açoriana no coração”, explica
Ricardo Miranda, para continuar:
“esta hospitalidade açoriana tem a
ver com a autenticidade das pessoas dos Açores, a forma como eles
nos recebem”. Foram estes os valores que a Wonder\Why fez questão
de traduzir e de implementar na
própria identidade do grupo. “Aquilo que criámos mais do que apenas
uma identidade gráfica é uma identidade de comunicação”, conclui. <

Air Flux dispõe de duas famílias completas de 13 unidades
exteriores cada uma desde 25 até 90 kW, unidades interiores e
sistemas de controlo inteligentes, bem como um novo software
de planificação.
Air Flux está indicado para projetos de tamanho médio e grande,
como hotéis e edifícios comerciais, alcançando uma capacidade
de até 270 kW.
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