O Dom de Ter Mais Tempo
Onde Quer que Esteja

Um Serviço para Quem Quer
Mais da Vida
Não há bem mais precioso do que o tempo, e não há dádiva mais valiosa do que poder
aproveitar o seu tempo da melhor forma. A Quintessentially oferece um serviço de
assistência pessoal que cobre todas as áreas da vida dos seus Membros, libertando-os das
mais diversas responsabilidades para que possam desfrutar das coisas que os fazem felizes.
Seja encontrar a escola ideal para o seu filho, organizar cada detalhe de uma viagem de
negócios, ou simplesmente enviar um ramo de flores a alguém especial, este serviço
exclusivo irá assisti-lo em todos os momentos. Adquira o seu Membership com o BFA e
prepare-se para uma nova vida repleta de experiências únicas e memoráveis na companhia
de quem mais gosta.

Seja Um Membro Quintessentially

Shopping
Pessoal
Os nossos personal shoppers são
mestres na procura de peças

exclusivas, coleccionáveis e raras,

desde peças de joalharia, relógios
de luxo ou obras de arte valiosas.

Educação

Especialistas
Quintessentially

Com uma equipa de renome na área
da educação, oferecemos serviços

de consultoria e acesso às melhores
creches, escolas e universidades
do mundo.

Arte
A Quintessentially oferece um consultor

de belas artes e um serviço de consultoria
que trabalha com os mais prestigiados
artistas, galerias, museus, leiloeiras
e feiras de arte em todo o mundo.

Imobiliário
Somos a única empresa de

Lifestyle Mundial premiada com

Planeamento
de Viagens
Personalizado

uma equipa especializada em

Desde hotéis de luxo, até aos

mercado internacional.

particulares, planeamos

topo, e podemos prestar

exclusivas, adaptadas aos

compra, venda ou aluguer.

dos nossos Membros.

imobiliário, com acesso ao

melhores resorts ou ilhas

Oferecemos acesso a imóveis de

e organizamos férias

assistência no processo de

Festas Privadas
e Celebrações
Reconhecidos por criar

experiências originais, preparamos

desejos de cada um

todo o tipo de eventos, desde
reuniões íntimas, a festejos e

celebrações, gozando de uma

reputação global de excelência em
produção de eventos.

Oferta de Serviços de Lifestyle
Assistência Diária
Poderá contar com a nossa assistência para aliviar
a sua carga diária em termos de tarefas.

Transporte e Reservas
Limusina com motorista, transfer de e para o aeroporto,
bem como aluguer de veículos topo de gama.

Tempo de Qualidade em Família
Organizamos programas completos e interessantes
para que possa passar tempo de qualidade junto de quem mais gosta.

Bilhetes Vip e Acesso a Eventos
Ingressos para eventos desportivos, desfiles de moda
e acesso a concertos já esgotados.

Experiências para Jantar
Reservas nos melhores e mais cobiçados restaurantes,
pop-ups e eventos privados com Chefs.

Styling e Beleza
Acesso aos melhores cuidados dermatológicos e de beleza,
e a especialistas de renome à escala global.

Presentes Únicos
Itens exclusivos e edições limitadas para coleccionadores.
Presentes de aniversário, Natal ou outras celebrações.

Saúde e Bem-estar
Acesso aos melhores spas do mundo, médicos especialistas, salões de beleza,
nutricionistas e personal trainers.

Vinhos e Bebidas Espirituosas
Prazeres do dia-a-dia, degustações, combinações gastronómicas
e arte mixológica.

Níveis de Serviço Quintessentially
General
Acesso à equipa AskQ 24/7, 365 dias por ano.
Serviço reactivo – por pedido.

Dedicated
Lifestyle Manager Dedicado das 09:00 às 20:00. Serviço AskQ 24/7, 365 dias por ano. Serviço de apoio
telefónico pró-activo. Recomendações com base nas suas preferências. Alívio da carga diária.
Reservas ou acesso com base no perfil.

Elite
Um serviço prestigiado com Lifestyle Managers de Elite em quatro cidades à sua escolha, 24/7, 365
dias por ano. Serviço de apoio premium em quatro cidades do mundo. Recomendações premium
baseadas nas suas preferências. Acesso prioritário a todos os serviços locais e internacionais, com
propostas de reservas baseadas no perfil. Ofertas e benefícios locais e internacionais exclusivos.

Global Elite
O nosso nível de serviço mais prestigiado, a cargo dos nossos Lifestyle Managers de topo, em todos os
escritórios Quintessentially. Serviço pró-activo premium em 60 cidades do mundo. Recomendações
premium baseadas nas suas preferências. Acesso prioritário a todos os serviços locais e
internacionais com propostas de reservas baseadas no perfil. Ofertas e benefícios locais e
internacionais exclusivos. Um serviço incomparável, prioridade máxima, distinção e benefícios únicos.

COMERCIALIZAÇÃO

Líder Mundial
em Serviços de Concierge de Luxo

Banco de Fomento Angola
Belas Business Park Edifício Kwanza Norte

