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Invia

Papo com Renzo Pisu
Publicada por Nicole Pozza em 09:51

SOBRE A AUTORA

N ICO LE P O ZZ A

A publicitária, graduada pela Faculdade de Comunicação
Social da PUCRS, apresenta assuntos relevantes e
inéditos do Mercado do Luxo, como dos segmentos da
moda, mercado automotivo, aviação, alta joalheria,
entre outros. Residindo em Milão, cursa o Master Luxury
Goods Management (Gerenciamento de Artigos de
Luxo) na Università Cattolica del Sacro Cuore.
V IS U ALIZAR M E U PE R F IL C OM PLE TO

O NOVO LUXO conversou com o profissional Renzo Pisu, italiano e responsável pela Gestão
Geral da empresa Jet Privati. Esta, somente na Itália, já alcançou um faturamento de 250
milhões de euros, sendo que, na Europa, corresponde a um valor de 800 milhões de euros.
Contador de visitas

Campanhas (32) Carros
(75) Celebridades (11) Cinema (5) Compras (5)
Artes (25) Aviação (15)

Cosméticos (10) Culinária (17)

(198)

Curiosidades

Digital (9) Diversão (19) Estudos (15)

seguinte slogan (traduzido para o português): "O teu jato privado a preço de classe

Eventos (49) Futuro (1) Hotelaria (44) Internet (8)
iPad (11) Joalheria (5) Jornal (6) Livros (4) Moda (69)

executiva". De acordo com Renzo Pisu, muitas oportunidades foram abertas com a atual

NOVO

crise econômica e esse profissional não pára de abrilhantar o mercado da aviação com suas

Publicações (51) Redes Sociais (4) Relógios (16)
Revistas (6) Tecnologia (61) Televisão (7) Urbano (9)
Viagens (67)

A Jet Privati, trabalhando com frota nova, a exemplo da Jet Citation Mustang, carrega o

idéias criativas e inovadoras. Desde 2000 nesse mercado, Renzo também já contribuiu de
maneira eficiente com a aviação civil, como, por exemplo, na Boeing e Embraer.

http://www.novoluxo.com/

LUXO

(22)

Produtos (132)
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PUBLICIDADE

Segundo o profissional:
“Con la crisi economica si sono aperte due opportunità. Innanzitutto le compagnie aeree di
linea stanno attraversando grosse difficoltà, in Italia e nel mondo, e per questo motivo riducono
o tagliano drasticamente una grande quantità di collegamenti. In questo modo, mentre le
compagnie fanno scomparire ogni giorno i voli dai monitor, coinvolte in scioperi e
ristrutturazioni aziendali o fusioni aziendali, il cliente trova difficoltà a spostarsi con voli di linea
diretti a orari ottimali. La nuova società di servizi aerei privati si rivolge anche a questa fascia di
passeggeri insoddisfatti”.

COPIE O SELO E
DIVULGUE

Isso significa dizer que, com a crise, oportunidades foram abertas para o mercado da
aviação executiva, tanto na Itália quanto no resto do mundo. Estão surgindo, cada vez
mais, clientes insatisfeitos com a rotina da aviação civil, que deve cumprir (e tem vezes que
nem cumpre) os horários que aparecem nos monitores dos aeroportos. O novo cliente, que
pode pagar mais, deseja vôos diretos e com horários estabelecidos e cumpridos por ele
próprio.

MEMBRO DESTE FÓRUM

A conversa com Renzo Pisu foi bastante esclarecedora para compreender que, mesmo com a
crise atual em muitos países, o mercado da aviação executiva continuará crescendo e
buscando atingir e atrair o público correto: este que quer se diferenciar, ser único e cumprir
suas tarefas diárias com prazer, ao seu lado e, é claro, com maior precisão e velocidade.

PARCERIA COM

COLABORA COM

http://www.novoluxo.com/
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ADICIONE COMO
FAVORITO

SEGUIDORES
Participar deste site

O NOVO LUXO conversou por e-mail com o profissional da Jet Privati, Renzo Pisu.

Google Friend Connect

Membros (28) Mais »

Comente aqui!

Já é um membro?Fazer login

Fonte: Renzo Pisu (12/11/2011)

SIGA NO TWITTER

domingo, 13 de novembro de 2011

Em qual automóvel você quer dormir?
Publicada por Nicole Pozza em 11:10

ADICIONE

E "GOSTE" DA PÁGINA
OFICIAL
NOVO LUXO
Mi piace

Para os apaixonados por carros, passar uma ou mais noites dentro de algum modelo seria uma experiência mais do que fascinante, não
seria? Pois bem, o V8 Hotel,
Hotel localizado na cidade de Meilenwerk,
Meilenwerk na Alemanha, oferece a oportunidade aos seus hóspedes de escolher o
automóvel preferido e passar uma noite agarrado nele. O hotel, que fica no segundo piso da maior loja de carros do mundo - com alguns

105

ATUALIZAÇÕES
NOVO LUXO

novoluxo

modelos mais antigos da história -, é uma estrutura de 8 estrelas, ou 8 cilindros, que reúne 40 quartos temáticos. Entre eles: quarto
mecânico, quarto com modelo Mercedes de luxo, quarto com fusca de corrida, suíte Fórmula 1, entre outros. Ou seja, para todos os gostos.
gostos

novoluxo Papo com Renzo Pisu, da Jet
Privati, no blog! http://t.co/d35tONLT
20 hours ago  reply  retweet  favorite

novoluxo Know more about Renzo Pisu and
Jet Privati at NOVO LUXO!
http://t.co/d35tONLT
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