Programa de Recompensas Iberostar
para Agentes de Viagens
Ganhe pontos para viagens e recompensas valiosas sempre que efetuar reservas nos hotéis e resorts
Iberostar. Os proprietários ou gerentes podem adicionar suas agências e pré-registrar agentes de
viagens em www.staragents.com. Se você tiver dúvidas sobre o Programa de Recompensas
StarAgents, entre em contato pelo: latam@staragents.com

Cada agente receberá 500 pontos StarAgents ao se inscrever.

Como se registrar
Bem vindo ao Programa
StarAgents da Iberostar!
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Acesse www.staragents.com e clique em Registrar.
Em seguida, clique na opção Registrar Minha Agência.

Tela Detalhes do Gerente - Indique a pessoa que será
responsável por gerenciar o programa para a sua
agência. Complete as informações necessárias e clique
em Avançar.
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Tela Detalhes da Agência - Insira a rede de agências na
qual você é afiliado. Caso não seja afiliado a nenhuma,
digite N/A. Digite o nome da agência, endereço, telefone
e clique em Avançar.

4

Tela Detalhes do Agente - aqui, o gerente deverá listar
os agentes da agência que desejam se registrar ao
programa. O gerente não precisa adicionar seus dados
novamente.

Acesse iberostaragents.com.br e saiba mais
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Seu registro está sendo processado. Cada agente irá
receber um e-mail com instruções sobre como ativar
sua conta. (Verifique seu spam / lixo eletrônico)
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Uma vez aprovado, a Iberostar enviará a cada agente
um e-mail contendo seu código StarAgents pessoal e
senha.

Como começar a usar

Os agentes aprovados podem acessar o Programa de
Recempensas StarAgents da Iberostar em www.staragents.com
digitando o código pessoal e a senha do StarAgents. É muito fácil
começar a ganhar pontos para viagens e recompensas valiosas.

No site, os agentes poderão verificar o saldo de pontos e
pontos pendentes, planejar viagens futuras e resgatar pontos
para estadias nos hotéis e resorts Iberostar no México, Jamaica,
República Dominicana e outros destinos selecionados.

staragentscanada@iberostar.com
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Lembre-se de que este não é um mecanismo de reserva. Caso
haja alguma divergência, você pode reivindicar seus pontos na
seção Pontos Perdidos.

Você pode reservar uma viagem com seus pontos de
recompensa ou aproveitar a tarifa exclusiva StarAgents
para agente de viagens.

*O programa StarAgents não se aplica aos hotéis Iberostar em Cuba, Miami, Nova York, Grécia, Marrocos, Tunísia, Budapeste e Montenegro.

Acesse iberostaragents.com.br e saiba mais

