
 
 

VEÍCULO:  Site Revista Hotéis -SP 

EDITORIA:  Notícias 
DATA:  23.08.2018 
ASSUNTO: Road Show HFN 

Destaque na página principal 

 

 

 



 
 

 

http://www.revistahoteis.com.br/matheus-lessa-ensina-a-criar-o-cardapio-campeao-de-

vendas-durante-a-hfn/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

VEÍCULO:  Site Revista Hotelaria -SP 

EDITORIA:  Notícias 
DATA:  23.08.2018 
ASSUNTO: Road Show HFN 

Destaque na página principal 

 

HFN - Matheus Lessa ensina a criar o 

cardápio campeão de vendas  
Por: Marketing Insight/HFN - 23/08/2018  

 

Com a experiência de quem já atendeu mais de 350 clientes como consultor, Matheus 
Lessa é embaixador da Hotel & Food Nordeste (HFN), que acontece de 3 a 5 de 
outubro no Centro de Convenções de Pernambuco. Como digital influencer, tem feito 
sucesso nas redes sociais com canal no YouTube voltado para a gestão de bares e 
restaurantes com o objetivo de facilitar a vida daqueles que empreendem na 
gastronomia. 

Matheus ministrará palestra na HFN sobre “Como criar um cardápio vendedor” no dia 3 de 

outubro, das 15h às 16h30 durante o Gourmet Experience. Falará sobre os três pilares para 



 
 
transformar o seu cardápio num verdadeiro campeão de vendas. A ideia é incrementar 

constantemente o negócio com conhecimento e criatividade. 

Palestra Matheus Lessa no Gourmet Experience 

Como criar um cardápio vendedor 

Data: 3/10, às 15h. 

Local: Centro de Convenções de Pernambuco 

  

  

Serviço: HFN - Hotel & Food Nordeste 

Data: 3 a 5 de outubro de 2018 

Local: Recife (PE) – Centro de Convenções de Pernambuco 

Site: www.hfne.com.br 

Carol Baia (Diretora Comercial) – carol.baia@insightconecta.com.br 

Rodrigo da Fonte (Diretor Financeiro) – rodrigo.dafonte@insightconecta.com.br 

Tatiana Menezes (Diretora de Marketing) – tatiana.menezes@insight.com.br 

Letícia Laurindo – (Assessoria de Comunicação) - comunicacao@insightconecta.com.br 

Rachel Motta - (Solar da Comunicação - Consultoria) – motta.rachel@gmail.com 

Telefone: (81) 30492449 

http://www.revistahotelaria.com.br/dados/materia/HFN---Matheus-Lessa-ensina-a-criar-o-

cardapio-campeao-de-vendas/5735 
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HFN – Hotel & Food Nordeste 2018 – Matheus 

Lessa ensina a criar o cardápio campeão de vendas 

 

  

Com a experiência de quem já atendeu mais de 350 clientes como consultor, Matheus Lessa é 

embaixador da Hotel & Food Nordeste (HFN), que acontece de 3 a 5 de outubro no Centro de 

Convenções de Pernambuco. Como digital influencer, tem feito sucesso nas redes sociais com 

canal no YouTube voltado para a gestão de bares e restaurantes com o objetivo de facilitar a 

vida daqueles que empreendem na gastronomia. 



 
 
Matheus ministrará palestra na HFN sobre “Como criar um cardápio vendedor” no dia 3 de 

outubro, das 15h às 16h30 durante o Gourmet Experience. Falará sobre os três pilares para 

transformar o seu cardápio num verdadeiro campeão de vendas. A ideia é incrementar 

constantemente o negócio com conhecimento e criatividade. 

Palestra Matheus Lessa no Gourmet Experience 

Como criar um cardápio vendedor 

Data: 3/10, às 15h. 

Local: Centro de Convenções de Pernambuco 

SERVIÇO: 

HFN – Hotel & Food Nordeste 

Data: 3 a 5 de outubro de 2018 

Local: Recife (PE) – Centro de Convenções de Pernambuco 

Site: www.hfne.com.br 

Divulgação: Insight 

http://www.guiagphr.com.br/noticias/hfn-hotel-food-nordeste-2018-matheus-lessa-ensina-a-

criar-o-cardapio-campeao-de-vendas/ 
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Matheus Lessa ensina a criar o cardápio campeão de vendas durante a HFN  

Postado em Notícias por alexandre em agosto 24, 2018  

Com a experiência de quem já atendeu mais 

de 350 clientes como consultor, Matheus Lessa é embaixador da Hotel & Food Nordeste 

(HFN), que acontece de 3 a 5 de outubro no Centro de Convenções de Pernambuco. 

Como digital influencer, tem feito sucesso nas redes sociais com canal no YouTube 

voltado para a gestão de bares e restaurantes com o objetivo de facilitar a vida daqueles 

que empreendem na gastronomia. 

Matheus ministrará palestra na HFN sobre “Como criar um cardápio vendedor” no dia 3 de 

outubro, das 15h às 16h30 durante o Gourmet Experience. Falará sobre os três pilares 

para transformar o seu cardápio num verdadeiro campeão de vendas. A ideia é 

incrementar constantemente o negócio com conhecimento e criatividade. 

Palestra Matheus Lessa no Gourmet Experience 

Como criar um cardápio vendedor 

Data: 3/10, às 15h. 

Local: Centro de Convenções de Pernambuco 

http://www.blogdoturismope.com.br/categorias/noticias/
http://www.blogdoturismope.com.br/author/alexandre/
http://www.blogdoturismope.com.br/wp-content/uploads/2018/08/Matheus-Lessa.jpg


 
 

Serviço: HFN – Hotel & Food Nordeste 

Data: 3 a 5 de outubro de 2018 

Local: Recife (PE) – Centro de Convenções de Pernambuco 

Site: www.hfne.com.br 

http://www.blogdoturismope.com.br/matheus-lessa-ensina-a-criar-o-cardapio-campeao-de-vendas-

durante-a-hfn/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=twitter&utm_source=socialnetwork 
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