




O Grupo Iberostar é uma empresa 
familiar e 100% espanhola de gestão e 
referência mundial na indústria do 
turismo.

Foi fundada em 1956, quando uma 
pequena agência de viagens foi 
adquirida por uma empresa maiorquina 
com origens em 1877.

A FAMÍLIA FLUXÀ



HONESTIDADE
A base da sólida reputação que temos hoje

RESPONSABILIDADE
Agir com integridade, senso de compromisso e 
ética

CRIATIVIDADE
Expressa pela capacidade de ser inovador e 
buscar soluções originais em um mundo digital 
em constante mudança

INTEGRIDADE
Onde quer que vamos, estamos 
comprometidos com a sustentabilidade

UNIDADE
Dar coerência e solidez à nossa identidade

NOSSOS VALORES



SEGMENTAÇÃO
E CATEGORIAS



Hotéis na
cidade

No coração de cidades com 
atrações turísticas, nos 
convidam a viver sua 

atmosfera e mergulhar nos 
seus encantos. 

Hotéis na orla 
marítima

Uma experiência
intensa à beira-mar.

Hotéis cuidadosamente 
decorados, com a melhor 

gastronomia e amplo leque 
de entretenimento

Hotéis 
Heritage

Reúnem arquitetura, 
história e cultura. Com a 
localização perfeita, eles 

nos convidam a mergulhar 
na tradição de locais 

únicos.



Um hotel dentro de outro 
hotel. Arquitetura 

contemporânea, estilo boutique 
com atmosferas exclusivas e 

serviço tudo incluído em frente 
ao mar.

Hotéis à beira-mar com 
excelente serviço e 

gastronomia variada e de 
qualidade para férias em 

família. 

Hotéis 5* de frente para o mar 
onde você pode viver 

experiências únicas de lazer e 
gastronomia, com um serviço 

de alto padrão para férias 
inspiradoras.

Hotéis elegantes apenas 
para adultos. Localização 

imbatível, onde a 
personalização e a 

excelência são a chave para 
uma experiência de luxo.



Programa de fidelização Iberostar



Ganhe pontos Star Agents em cada reserva 
realizada nos hotéis Iberostar.

Na página web StarAgents, você pode:

● Adicionar pontos de reserva criados por 
operadores turísticos.

● Verificar os saldos dos pontos e pontos 
pendentes.

● Solicitar seus pontos perdidos de reservas 
anteriores.

● Aproveitar a flexibilidade para transferir pontos 
entre agentes de viagens.

● Descubrir ofertas e promoções exclusivas.
● Resgatar pontos por estadias em Iberostar 

Hotels & Resorts em todo o mundo.

STAR AGENTS
PROGRAMA DE FIDELIZAÇÃO



● Reserve com o operador de sua preferência ou através do iberostarpro.com

● Para reservas via tor operador, seus pontos devem ser solicitados na seção de pontos pendentes e uma vez completados, 

se juntam a sua conta no Iberostar Star Agents.

● Reserve com IberostarPRO e ingresse seu código Star Agents para receber pontos automaticamente.

Star Agents não é um programa de reservas



BEM-VINDO AO STAR AGENTS



PASSO A PASSO PARA REGISTRO

● Primeiro você deve se registrar em 
staragents.com

● Se sua agencia ainda não estiver 
registrada no staragents.com, por 
favor, dê um click no botão 
“registrar minha agência”. 

1. Incluir novo usuário



● Preencha os dados da agência, 
incluindo nome, rede ou afiliação 
da empresa, telefone e 
endereço.

● Detalhes completos do 
administrador, incluindo CNPJ

● O Gerente / Administrador 
possui as credenciais de login 
para adicionar ou remover 
agentes, bem como autorizar a 
transferência de pontos entre 
agentes da agência.

2. Detalhes da 
Agência

3. Gerenciar 
detalhes



● Complete os detalhes do agente 
e verifique os termos e 
condições para continuar

● O Gerente não precisa se 
registrar na seção de detalhes 
do agente

4. Detalhes do 
agente



  IMPORTANTE:

● Se sua agência já estiver 
registrada, o administrador 
StarAgents da agência precisará 
adicioná-la por meio da guia 
“Autorizar novos agentes” 
quando eles fizerem login.



ATIVAÇÃO

● Assim que o registro for enviado, 
cada agente receberá um e-mail de 
ativação

● O email de confirmação será 
enviado assim que o agente for 
aprovado com o código StarAgents 
e senha temporária

1. E-mail de 
ativação

2. E-mail de 
confirmação



ACESSE 
STARAGENTS.COM
E INSIRA SEU
CÓDIGO E SENHA



PÁGINA DE BOAS-VINDAS E VERIFICAÇÃO DE SALDO

Barra de 
Ferramentas 

principal - 
Mostrar os 
principais 

recursos do 
StarAgents

Comunicação 
interna 

para / e do 
representante 

StarAgent

Total de
pontos



SEÇÃO DE PONTOS PENDENTES

Solicite
seus pontos 
pendentes

Nota: todas as 
reservas realizadas 
via Tour Operador 

deverão entrar pela 
seção de pontos 

pendentes.



SEÇÃO DE PONTOS PENDENTES

Passo 1 
Entre o # da 

reserva

Passo 2
Escolha uma 
das opções

Passo 3
Complete a
informação 
solicitada

Passo 4
Faça upload 
da tela com 
os detalhes 
da reserva
(max 5MB)



GANHE PONTOS

Saiba quantos 
pontos você ganha 

para cada 
propriedade onde 

você realiza as 
reservas para seus 

clientes (pppn)



RESERVANDO MINHAS VIAGENS DE RECOMPENSA

Clique aqui para 
reservar uma 

viagem com seus 
pontos ou 

aproveitar a tarifa 
de agente de 

viagens StarAgents



RESERVANDO MINHAS VIAGENS DE RECOMPENSA

● Pontos de agente: 
saldo restante de 
pontos

● Noites em pontos: 
escolha o número 
de noites com 
pontos

● Pontos totais 
trocados: pontos 
que estão sendo 
utilizados para essa 
viagem

● Preço total: Custo 
adicional não 
coberto por pontos.

Escolha sua
categoria



RESERVA COMPLETA

● Os agentes verão suas viagens futuras em  "Minhas viagens de recompensa"

Você pode imprimir sua 
tela de confirmação de 

reserva



SEM DISPONIBILIDADE

● Agentes verão “sem disponibilidade” nas datas que já estejam esgotadas.



UTILIZAR MEUS PONTOS

Reservando uma viagem com pontos:
● Após clicar em "reservar", você receberá uma carta de 

confirmação.
● Leve esta carta de confirmação com você no check-in
● Para calcular quantos pontos você precisa para uma 

viagem:
Taxa de agente com desconto x 10 = nº de pontos 
necessários

● O agente tem a opção de:
○ Pagar com pontos
○ Pagar em cash (taxa de agente com desconto)
○ Pagar com uma combinação de pontos e cash



PONTOS PENDENTES

Lembre-se de que 
você verá futuras 
reservas com o 
código correto ou que 
você reivindicou por 
meio de "Pontos 
ausentes"

● Mostra os próximos pontos que serão adicionados à sua conta assim que o cliente viajar



EXTRATO DA CONTA DE PONTOS

● Fornece um relatório de todos os pontos que você ganhou.

Clique
no botão 

“Consultar”

Para verificar 
quais pontos 
vão vencer em 
breve, clique 
aqui



TRANSFERINDO PONTOS

● Permite que você compartilhe pontos com seus colegas da mesma agência

Complete a 
informação 
solicitada e 
clique em 
“Transferir 
Pontos”



PERGUNTAS FREQUENTES

● Fornece uma lista de perguntas frequentes

● Para qualquer outra 
solicitação, faça contato 
diretamente através do email 
latam@staragents.com



GRUPOS

● Depois que o grupo fizer o check-out, por favor, envie a lista de apartamentos a 
latam@staragents.com, para incluir estes pontos no seu perfil

● Por favor, veja abaixo a informação necessária para incluir no envío do seu email.



WEDDINGS

Os seguintes pontos podem ser 
resgatados para reservas de 
casamento confirmadas:

● 1000 pontos por cerimônia na 
categoria Iberostar.

● 2000 pontos por cerimônia na 
categoria Selection.

● 3000 pontos por cerimônia na 
categoria Coral Level & Grand.



Obrigado


