


O BAI Concierge dispõe de uma equipa de profissionais, 
dedicados a atender às necessidades dos nossos 
Membros à escala global, 24 horas por dia, 365 dias por 

ano.

Seja a gerir negócios ou a viajar pelo mundo, os nossos 
Membros têm vidas preenchidas e ocupadas. Nós 
oferecemos um leque vasto de serviços, de forma a 
proporcionar aos nossos Membros mais tempo livre para 
desfrutar das melhores coisas que a vida tem para 
oferecer - junto daqueles que realmente importam.  

Bem
Vindo



Os nossos gestores pessoais estão disponíveis 24 horas por dia 
para realizar as tarefas quotidianas que roubam tempo aos 
nossos Membros. Seja marcar uma mesa num restaurante 
com estrelas Michelin, ou uma viagem de negócios de última 
hora, nós tratamos de todos os pormenores, para que você – 
como nosso Membro – possa dedicar mais tempo às coisas 

que o fazem feliz.

O luxo de
ter Tempo
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Desde bilhetes esgotados e bastidores de eventos prestigiados, 
até a encontros particulares com artistas premiados, nós 

colocamos os nossos membros no centro da acção.

E, para um toque extra de magia, também proporcionamos 
experiências únicas, recheadas de significado, que serão 

garantidamente inesquecíveis.

Experiências
Marcantes 
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Na qualidade de membro, terá acesso a um canal de contacto 
privilegiado com o seu gestor pessoal, que irá dedicar-se 

incessantemente a entender os seus gostos e aspirações.

Cada recomendação pró-activa que lhe fizermos, seja um 
tutor, uma propriedade, uma peça de arte, ou simplesmente 
um lugar no melhor restaurante da cidade, será cuidadosa-
mente selecionada com o intuito de enriquecer a sua vida, 
ajudando-o, e àqueles de quem mais gosta, a desfrutar

plenamente de cada momento.

Atendimento
Dedicado
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Além de realizarmos os seus sonhos, temos uma equipa de 
gestores pessoais a trabalhar 24 horas por dia para o ajudar com 
as suas tarefas do quotidiano, focados no compromisso de 
poupar o seu tempo e de enriquecer cada aspecto da sua vida.

Empenhados em satisfazer cada um dos seus desejos e em 
atender todos os seus pedidos – independentemente da 
dimensão dos mesmos – os nossos gestores pessoais irão dar-lhe 
acesso a bilhetes de teatro esgotados, garantir o seu lugar em 
restaurantes com lista de espera, providenciar-lhe transporte 
sempre que necessário, encontrar o tutor adequado
às necessidades do seu filho ou marcar as suas férias de sonho.

E isto é apenas o começo.

Gestor
Pessoal



A nossa equipa global de especialistas gastronómicos e 
escanções presta constante atenção aos novos restaurantes, 
aos melhores locais de alta gastronomia,  às salas privadas de 
refeições e às mais recentes novidades nas áreas da culinária 

e da enologia.

As nossas relações pessoais e conexões sólidas com peritos
da gastronomia e chefes de topo permitem-nos tecer 
recomendações especializadas e garantir a prioridade de 
reserva em restaurantes com procura elevada em todo o 
mundo. A nossa equipa irá ainda garantir que, enquanto 
membro, lhe será cedido o melhor lugar no restaurante, onde 
poderá contar com um atendimento personalizado, para que 
qualquer refeição se transforme numa experiência inesquecível. 

Restaurantes



A missão da nossa rede dedicada de especialistas em viagens 
é descobrir os melhores destinos do planeta e criar experiências 
luxuosas e adequadas aos gostos de cada um dos nossos 

membros, proporcionando-lhes vivências extraordinárias.

Graças às nossas relações com os melhores hotéis de cinco 
estrelas, os nossos Membros irão desfrutar de uma série de 
previlégios exclusivos, desde os melhores preços, até possíveis 
benefícios no quarto, sem deixar de fora um itinerário 
personalizado com tudo o que de melhor houver ao seu redor.

Viagens
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Nós realizamos os seus sonhos através do nosso acesso sem 
precedentes ao mundo do luxo.

Os nossos gestores pessoais dedicam-se incansavelmente à 
criação de experiências memoráveis, garantindo o acesso a 
concertos esgotados, eventos culturais reservados, exposições 
e espectáculos, restaurantes com elevada procura, aos 
melhores bares, jantares privados, provas de vinho VIP e visitas 

exclusivas aos bastidores de artistas de renome.
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Acesso a festas privadas dos Óscares, e uma visita guiada aos bastidores do filme Avatar com o realizador James Cameron.

Um cobiçado bilhete para um evento com lugares limitados, por convite apenas, para uma sessão de perguntas e respostas com Al Pacino, nos BAFTA.

Acesso único a espectáculos privados com Kylie, Robbie Williams, Lenny Kravitz, Ed Sheeran, The Rolling Stones, Lady Gaga e Pharrell Williams.

Um convite especial para um evento de filantropia: um concerto dos Coldplay, organizado pela Sentebale, realizado nos jardins do Palácio de Kesington.

Uma oportunidade exclusiva de convívio com sua Alteza Real, Príncipe Harry.

Uma experiência musical no Club de Jazz de Ronnie Scott, incluindo um concerto privado com Sam Smith.

Acesso aos bastidores com a primeira bailarina e acesso à primeira fila do ensaio de O Lago dos Cisnes, na Royal Opera House.

Uma angariação de fundos organizada por Sua Alteza Real, O Príncipe de Gales, no castelo de Windsor, que contou com a presença de figuras de relevo

no mundo da filantropia.

Acesso a um evento íntimo de caridade, que contou com um debate ligeiro na presença de Samantha Cameron, no escritório do primeiro-ministro do Reino Unido.

Uma noite incomparável na companhia de Christian Louboutin e Manolo Blahnik, entre outros designers de topo e criativos da indústria da moda.

Uma noite de conversa com Victoria Beckham e a Vogue Britânica, num evento de acesso reservado.

Um evento singular com a presença de Sir David Attenborough, em que foi discutida a sua carreira e em que o próprio deu respostas às perguntas de uma audiência

seleccionada.

Vantagens Conseguidas
para os nossos Membros
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A função da nossa equipa de gestores pessoais dedicados passa por melhorar a sua vida de forma 
exponencial nas mais diversas áreas. Assim, estendemos o nosso vasto leque de serviços de forma a auxiliá-lo 

em todos os aspectos da sua vida.

No universo empresarial, pretendemos manter todos os nossos membros na linha da frente, colocando à sua 
disposição toda a informação mais recente e mais relevante para o desenvolvimento da sua actividade 
profissional. Trataremos de planear as suas viagens de negócios, descobrir as melhores oportunidades 

económicas e dar-lhe a conhecer destinos com um elevado grau de desenvolvimento económico.

Não descuidaremos de tudo o resto, no entanto. Se precisar de marcar umas férias em família ou se quiser 
simplesmente encontrar a melhor escola para os seus filhos, a nossa equipa estará à sua disposição.

Os Nossos Serviços
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Negócios
Internacionais

Os nossos especialistas em viagens não se deixam limitar pelo 
lazer. Cada vez que viajar em negócios, iremos proceder a 
todo o planeamento necessário para que o seu foco possa 
estar no que realmente importa. As nossas funções podem 
estender-se desde a aquisição dos bilhetes de avião para 
Singapura, até à marcação das salas de reunião com todas

as condições necessárias em Frankfurt, por exemplo.

Trataremos ainda de lhe encontrar um hotel que disponha de 
uma localização conveniente e que, essencialmente, esteja 
estruturado para clientes corporativos e viagens de negócios,
uma vez que o nosso foco também está em cidades que 

estão consolidadas como centros de negócios. 



Congressos
e Eventos

de Negócios
O BAI Concierge sabe que há eventos absolutamente imperdíveis no 
âmbito profissional. Seja para se manter a par das tendências mais 
recentes, para estender a sua rede de contactos, ou para aproveitar 
oportunidades exclusivas, é essencial manter-se atento. A nossa função 
irá passar não só por informá-lo dos congressos e eventos mais 
interessantes, como por tratar de todas as formalidades para que possa 

estar presente.

Estamos bastante focados em todo o continente Africano e iremos 
trazer-lhe oportunidades como por exemplo a AfricaTech, a mais recente 
conferência/exposição de tecnologia em África, que irá primar não só 
pela dimensão do evento, como pela qualidade dos oradores presentes. 



Comércio
Internacional

A nossa equipa dedicada de especialistas irá ajudá-lo a 
identificar os melhores contactos dentro dos mercados e das 
indústrias em que procure estabelecer-se. Através das nossas 
publicações, será sempre informado relativamente às feiras de 
negócios mais importantes a nível internacional, com especial 
ênfase em cidades com perspectivas de crescimento 
económico acelerado, como Singapura, Londres ou
Nova Iorque. Oferecemos acesso a centros de comércio 
internacionais e tratamos ainda do agendamento de

reuniões de negócios.



Redes
de Contactos

Alargar a rede de contactos é imprescindível no mundo
laboral contemporâneo e nós podemos ajudá-lo a estabele-
cer ligações valiosas e que façam sentido, construindo

comunidades de negócio colaborativas.
Proporcionamos também acesso aos melhores centros a nível 
internacional e fomentamos um sentido de comunidade 
empresarial repleto de novas perspectivas. Através da 
acumulação de estruturas empresariais de interesse, como é 
o caso da Beta-i Lisbon, por exemplo, conseguimos 
proporcionar-lhe as ferramentas necessárias para dar vida às 
suas ideias, ou para encontrar as melhores oportunidades de 

investimento.



Seja bem-vindo ao nosso mundo de viagens luxuosas feitas
a pensar em si. A nossa rede dedicada de especialistas em 
viagens traz à luz os destinos mais maravilhosos de forma

a garantirem itinerários sem precedente.

Dos hotéis de luxo aos resorts mais elegantes, das ilhas 
privadas aos retiros nas montanhas, nós planeamos tudo e 
garantimos que as suas férias são únicas e feitas à medida das 

suas expectativas.

Viagens
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Os nossos especialistas em Consultoria de imagem e compras 
são peritos em localizar as peças mais cobiçadas e os itens 
mais raros – ou até mesmo aquele presente único para 

alguém especial.

Das peças de moda mais recentes, às jóias mais elegantes,  
sem descurar os relógios mais luxuosos, os nossos especialistas 
privados têm o dom de fazer a sua lista de compras acontecer.

Assistente Pessoal
Compras

Das peças de moda mais recentes, às jóias mais elegantes,  
sem descurar os relógios mais luxuosos, os nossos especialistas 
privados têm o dom de fazer a sua lista de compras acontecer.



Somos uma equipa perfeitamente sincronizada, criativa e com 
atenção ao mais ínfimo detalhe.

Como especialistas no campo dos casamentos, oferecemos 
um serviço absolutamente personalizado e pensado de uma 

ponta à outra.

Dispomos de uma equipa global ímpar, oferecemos 
conselhos especializados a nível local e estamos sempre 
dispostos a ir um pouco mais além, com vista a superar as suas 

expectativas.
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A saúde é o nosso maior bem. Ter qualidade de vida, 
controlar o tempo, retardar o envelhecimento e aumentar a 
esperança de vida é um sonho que todos perseguimos.  
Estamos continuamente a desenvolver contactos com os 
mais conceituados e reputados especialistas, para garantir
que os nossos membros recebam o melhor acompanhamento 

de saúde e bem-estar.

Precisa de fazer um exame ou marcar uma consulta de 
urgência?

Deseja aceder a uma residência assistida, ou ao tratamento 
mais inovador?

Pretende ouvir mais opiniões, ou simplesmente encontrar um 
pediatra para o seu filho?

Proporcionamos-lhe os melhores especialistas à escala global.

Saúde
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Todos precisamos de momentos de descanso, e é precisa-
mente a pensar nessa necessidade incontornável que
estamos continuamente a criar e a manter parcerias com os 
melhores SPA, salões de beleza, nutricionistas, massagistas e 
especialistas em exercício físico, garantindo que cada 

membro recebe o melhor acompanhamento possível.

Cuidados
de Beleza
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Cerimónias
e Festas Privadas

Nós preparamos festas e cerimónias lendárias para as 
audiências mais sofisticadas do mundo.

Dedicamo-nos à criação de experiências originais, em locais 
célebres e bastante procurados.

Desde reuniões mais íntimas até às comemorações mais 
excêntricas, produzimos tudo com excelência, precisão e 
atenção necessárias para garantir que estas celebrações se 

transformem em memórias que perduram.



Os nossos estimados conhecedores de vinho, escanções 
certificados e especialistas encontram o melhor que o mundo tem 
para beber: vinhos indescritíveis, raros, vintage e envelhecidos.

A nossa equipa mantém-se escrupulosamente atenta às mais 
recentes novidades e tendências vinícolas, bem como 

intensamente ligada à indústria do vinho.

Assim, os nossos membros terão a oportunidade de desfrutar 
de convites para provas de vinho, estar sempre a par da 
curadoria dos planos para novas adegas e gozar de um 

acesso ímpar aos melhores vinhos da Terra.
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A nossa equipa especializada em imóveis consegue oferecer-lhe 
acesso a propriedades que nem estão no mercado.

Quer o seu desejo seja comprar, vender, ou alugar um imóvel 
de primeira classe, os nossos especialistas irão encontrar a 

propriedade ideal para satisfazer os seus objectivos. 

Imobiliária
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Os nossos especialistas em educação dedicam-se a oferecer 
acesso a profissionais de renome mundial, prestando serviços 
de consultoria, bem como oferecendo aulas particulares da 

mais alta qualidade.

Tendo sempre os estudantes como prioridade, providencia-
mos conselhos especializados no momento de encontrar o 
melhor infantário, escola, ou universidade, tentando sempre 
estabelecer o equilíbrio entre o prestígio das instituições e a

localização mais conveniente. 

Educação
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O BAI Concierge faz questão de se envolver em causas 
filantrópicas, organizando eventos de angariação de fundos 
através das suas alianças bem fomentadas com instituições 
importantes, com vista a melhorar o bem-estar, as vidas e a 

educação das comunidades mais carenciadas.

Também encoraja à prática de um empreendedorismo 
consciente e à responsabilidade social nos negócios.

Filantropia

importantes, com vista a melhorar o bem-estar, as vidas e a 
educação das comunidades mais carenciadas.

Também encoraja à prática de um empreendedorismo 
consciente e à responsabilidade social nos negócios.

educação das comunidades mais carenciadas.



Arte

O BAI Concierge oferece serviços de consultoria no ramo da 
arte, colocando ao seu dispor uma equipa que trabalha com 
artistas de renome, bem como prestigiadas galerias, museus, 

casas de leilões e feiras de arte no mundo inteiro.

Somos também responsáveis por um programa Patron que se 
dedica a establecer ligações entre coleccionadores e 
entusiastas de arte, sugerindo um itinerário sazonal de 
experiências no mundo da arte, nomeadamente exposições 

e eventos recheados de inspiração e dinamismo.






