Uma promoção,
inúmeras possibilidades
Iberostar Hotels & Resorts
Inspirando reuniões & eventos responsáveis
A Iberostar mantém os mais altos níveis de atenção e luxo para reuniões e viagens de incentivo, proporcionando uma experiência elevada e focada em
nossas iniciativas de sustentabilidade. Você sempre pode esperar benefícios exclusivos ao escolher nossos hotéis para o seu grupo. Condições
aplicadas apenas para novos grupos a partir de 20 apartamentos, com um mínimo de 3 noites de hospedagem. Válido para confirmações até
31 de Dezembro de 2022 com período de viagem entre 2022-2023 (20/12/23). Esta é a nossa forma simplificada e única de fazer Eventos no México,
Jamaica e República Dominicana.

12% de comissão
5% de cashback para futuros grupos repetidores
Um quarto cortesia a cada 25 reservados
Um upgrade cortesia para a seguinte categoria a cada 25 apartamentos reservados
Até quatro noites de hospedagem cortesia para visita de inspeção
Um apartamento cortesia para o organizador do evento
Voucher de hospedagem cortesia de 3 noites
Salas de conferências sem custo para todas as novas reservas MICE de 2022- 2023
50% de desconto em coffee breaks para grupos com receita de hospedagem
superior a $25,000
10% de desconto em equipamentos audiovisuais e serviços de decoração
Um coquetel de boas-vindas de 1 hora em cortesia
Um jantar para o grupo em cortesia
20% de desconto nos serviços de SPA
Tarifas preferenciais de golfe

JAMAICA • REPÚBLICA DOMINICANA • MÉXICO

Termos & Condições
12% de comissão

A receita total será calculada após o fechamento final do grupo e o pagamento da comissão conforme previsto nas condições de pagamento estipuladas em
contrato.

5% de cashback para futuros grupos repetidores (exemplo: grupo de USD 100,000 gera USD 5,000 de desconto para um grupo
futuro, se o segundo grupo for de igual ou maior valor)

O bônus de 5% para o programa de grupos repetidores (crédito) está disponível para grupos com reserva de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022 e com período
de viagem de 01 de janeiro de 2022 a 20 de dezembro de 2023. O programa de grupos repetidores deve ser concluído em 2 anos, até 20 de dezembro de 2024.
O cashback de 5% será calculado com base na atualização final da receita total gerada de hospedagem. O cashback de 5% será concedido exclusivamente a um
bloqueio de um segundo grupo de valor igual ou superior. Caso o segundo bloqueio seja inferior ao primeiro grupo contratado e, se qualifique para este programa,
o cashback de 5% será calculado com base no grupo de menor valor. O cashback de 5% é direcionado à empresa ou cliente final, não se aplica a terceiros ou
intermediários. Caso a empresa decida não utilizar o mesmo intermediário, caberá à Iberostar Hotels & Resorts verificar, no momento da contratação, se o
cashback de 5% se aplica. O cashback de 5% não é uma comissão e não pode ser aplicado à conta master para extras de Alimentos e Bebidas. O cashback de 5% não
é aplicável em serviços adicionais em que uma tarifa especial é negociada.

Um quarto cortesia a cada 25 reservados

A cortesia é calculada após o grupo ter sido atualizado e será registrada e creditada na fatura final. O máximo de quartos por noite que pode ser concedido é de
6 apartamentos na data principal do grupo.

Um upgrade cortesia para a seguinte categoria a cada 25 apartamentos reservados

O upgrade será concedido de acordo com as concessões contratuais e está sujeito à disponibilidade. O número máximo de apartamentos por noite que podem ser
oferecidos é de 6 quartos na data principal do grupo.

Até quatro noites de hospedagem cortesia para visita de inspeção

Máximo de 4 noites de hospedagem para o organizador do evento e/ou cliente final para visitas de inspeção. Cortesia com base na disponibilidade e potencial do
grupo, que deve ter pelo menos um total de 75 apartamentos por 3 noites para se qualificar e, aplica-se apenas para ocupação individual ou dupla. Noites e pessoas
adicionais para visita de inspeção serão negociadas, mediante disponibilidade no momento da solicitação.

Um apartamento cortesia para o organizador do evento

Válido para grupos a partir de 20 apartamentos por noite. Cortesia de um apartamento aplicável durante a data oficial do grupo, podendo ser prorrogada 1 noite
antes do programa (sujeito a disponibilidade no momento da confirmação), sendo exclusiva para o organizador do evento e/ou staff responsável pelo grupo, sendo
intransferível. O apartamento cortesia para staff será oferecido em ocupação dupla. Qualquer quarto adicional para a equipe aplicará um desconto de 20% sobre a
tarifa de grupo contratada. O apartamento para staff não é comissionável. Os quartos adicionais estão sujeitos à disponibilidade no momento da confirmação.
Esta cortesia é independente da oferecida no item ‘’Um quarto cortesia a cada 25 reservados’’.

Voucher de hospedagem cortesia de 3 noites

O grupo deve contabilizar pelo menos USD 75.000 em receitas para se qualificar. Aplica-se a uma futura estadia em ocupação dupla e é válido para hotéis nas
categorias equivalentes dentro do portfólio da Iberostar Hotels & Resorts, em categoria standard. Os upgrades estão disponíveis por uma taxa adicional e são
efetuados no check-in. A adição de crianças ou outros hóspedes implicará em taxas adicionais com base na tarifa vigente para o período da viagem. As datas estão
sujeitas a disponibilidade no momento da solicitação da reserva e sujeitas a períodos de restrições. O voucher é válido para viajar até um ano após o check-out do
grupo e deve ser utilizado antes da data limite. O voucher deve ser fornecido à Iberostar para resgate. Para o resgate, o destinatário deve contactar a Iberostar
através do número fornecido no certificado. Uma vez recebido o voucher e validado, a Iberostar enviará uma confirmação da reserva. Todas as taxas adicionais
deverão ser pagas diretamente no hotel no momento do check-in. O certificado não tem qualquer valor monetário ou comercial, não pode ser vendido e
é intransferível.

Salas de conferências sem custo para todas as novas reservas MICE de 2022- 2023

Uso das salas de conferências sem custo para todas as reservas de novos grupos confirmados a partir de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2022, com período de
viagem de 01 de Janeiro de 2022 a 20 de Dezembro de 2023. Cortesia sujeita à compra mínima de um coffee break diário. O hotel se reserva o direito de confirmar
os espaços disponíveis proporcionalmente ao número total de apartamentos, bem como configuração, confirmados e acordados em contrato entre ambas as
partes. Em caso de eventualidades, também se reserva o direito de designar outro espaço para atender o grupo. Em caso que o grupo tenha necessidade de salões
que excedam as diretrizes descritas, taxas adicionais serão aplicadas.

50% de desconto em coffee breaks para grupos com receita de hospedagem superior a USD 25,000

O grupo deve ter pelo menos USD 25.000 em receita total de hospedagem para se qualificar. O desconto de 50% nos coffee breaks está baseado nas opções
disponíveis no Kit de Banquetes vigente. O organizador do evento pode confirmar os serviços de coffee break em datas posteriores à assinatura do contrato
entrando em contato diretamente com seu Coordenador de Eventos. Consulte o Kit de Banquetes para detalhes e preços.

10% de desconto em equipamentos audiovisuais e serviços de decoração

Os 10% de desconto se aplicam sobre as tabelas de preços atuais com nosso fornecedor interno de equipamentos audiovisuais; os valores podem variar
dependendo do destino e o desconto é válido apenas para México. O pagamento dos serviços audiovisuais pode ser concluído após a assinatura do contrato
entrando em contato diretamente com o seu Coordenador de Eventos. O desconto será refletido na fatura final. Serviços de decoração incluem upgrade de toalha
de mesa e iluminação. Os serviços de entretenimento negociados não serão incluídos neste desconto.

Um coquetel de boas-vindas de 1 hora em cortesia

O coquetel de boas-vindas tem duração de uma hora, inclui open bar nacional, canapés selecionados pelo chef, staff e estação de serviço com montagem da casa.
Custos adicionais serão aplicados para entretenimento, decoração ou extensão do tempo de serviço confirmado. Qualquer upgrade de menu terá um custo
adicional por pessoa. Consulte o Kit de Banquete para detalhes e preços.

Um jantar para o grupo em cortesia

O jantar cortesia privativo tem duração de 3 horas, inclui open bar nacional, menus selecionados pelo chef, com montagem da casa. Custos adicionais são
aplicados para entretenimento, decoração ou extensão do tempo do jantar. Upgrades de menus e open bar estão disponíveis com o Coordenador de Eventos.
Consulte o Kit de Banquete para obter detalhes e preços.

20% de desconto nos serviços de SPA

Desconto de 20% aplicados à tabela de preços vigente. Não é cumulativo com nenhuma outra promoção especial do SPA.
Valores mínimos requeridos em USD (dólares). O hotel reserva-se o direito de ajustar e/ou cancelar as concessões caso o grupo não atinja os requerimentos mínimos.
Esta oferta é válida apenas para grupos MICE e não se aplica a ''grupos buyouts''.
Eventos realizados na praia podem ter uma taxa adicional, bem como o custo adicional de iluminação, dependendo do destino.

