ConsultEcon, Inc.
Economic and Management Consultants

A ConsultEcon auxilia seus clientes no mundo inteiro a prepararem planos de negócio, estudos de viabilidade financeira
e de mercado, análises de operações e estudos de impacto econômico para centros de atrações para visitantes
existentes e propostos e para o setor de turismo. Nossos clientes internacionais valorizam nossa perspectiva baseada
em conhecimento e histórico comprovado de projetos desenvolvidos com sucesso.
Trabalhamos com nossos clientes e especialistas no próprio país para otimizar planos de mercado e operacionais e
avaliar a viabilidade de projetos. Além disso, nosso acesso a uma rede internacional de escritórios dotada de pessoas
que falam o idioma local e inglês nos garante uma presença no país, enquanto que a localização de nossa sede na área
de Boston/Cambridge nos dá acesso a uma ampla gama de recursos para dar suporte a nosso trabalho internacional.
Nossos serviços incluem:
•

Viabilidade financeira e de mercado: Fornecemos avaliação do suporte de mercado e viabilidade financeiro de
centros de atrações para visitantes e projetos de desenvolvimento turístico.

•

Estratégias de desenvolvimento e planejamento de negócios: Prestamos consultoria sobre estratégias de
desenvolvimento e planejamento de negócios para uma ampla gama de instalações e programas de viagens,
turismo e lazer.

•

Gerenciamento e operações: Auxiliamos nossos clientes na avaliação de aspectos gerenciais e operacionais de
projetos e programas e a refiná‐los para aumentar seu sucesso operacional.

Os tipos de projetos para os quais prestamos consultoria internacional incluem:
•

Aquários e oceanários foram revolucionados por importantes tecnologias e abordagens inovadoras no cuidado
com os animais. Elaboramos inúmeras avaliações de suporte de mercado, viabilidade financeira, planos de
negócios e de impacto econômico para aquários, oceanários, zoológicos, jardins botânicos e projetos voltados
para história natural.

•

Os museus são elementos importantes da infraestrutura cultural de uma comunidade ou de uma região. Os
museus desempenham muitas funções, inclusive na educação, conservação cultural, entretenimento e
desenvolvimento econômico. Nossa experiência em planejamento de museus auxilia um museu novo ou
existente a entender seu potencial de mercado e a desenvolver estratégias para maximizar seu potencial de
mercado e operacional para uma operação sustentável.

•

Atrações de visitantes tais como centros de ciências, centros naturais e interpretativos para visitantes, cinemas
para grandes formatos e atrações temáticas também fazem parte de nossa experiência de planejamento.
Auxiliamos organizações novas ou existentes a entenderem seu mercado e a aproveitarem seu potencial
econômico.
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•

Há muitos anos o planejamento turístico é uma ênfase importante de nosso trabalho. Temos auxiliado
governos, instituições e empresas privadas a desenvolverem estratégias otimizadas de turismo que aumentem
os níveis de atividade e gastos dos turistas. Nossa equipe trabalha em todas as áreas de desenvolvimento de
turismo, desde o desenvolvimento de comunidades de resorts até o desenvolvimento de estratégias gerais de
turismo, turismo cultural e infraestrutura turística.

Faça‐nos uma consulta. Queira contatar‐nos em info@consultecon.com para mais informações.
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