
Você sempre pode esperar mais fazendo a reserva do seu grupo com a Iberostar. Agora você pode contar 
com vantagens adicionais para os programas de grupos qualificados. Aplicável a grupos com 20 ou mais 
quartos, com mínimo de 3 noites. Válido para reservas efetuadas até 31 de agosto de 2021 com período de 
viagem entre 2021 e 2022. Esta é a nossa forma de retribuir a sua decisão de reservar com a Iberostar.

• Upgrade de comissão até 15%
• 5% de cashback para grupos futuros
• Jantar sem custo adicional
• Coquetel de boas-vindas de 1 hora (sem custo adicional) 
• Um quarto grátis a cada 25 reservados
• Um upgrade grátis a cada 25 quartos reservados
• Até quatro noites de cortesia para visita de inspecção
• Uma sala de apoio grátis para organizador da reunião
• Brinde de até 3 noites para o organizador 
• Aluguel de salas de conferências sem custo para todas as 
reservas MICE de 2021 e 2022.
• 50% de desconto em coffee breaks para grupos com receita 
superior a $50,000
• 10% de desconto em A/V e serviços de decoração 
• 20% de desconto nos serviços de SPA  

JAMAICA • REPÚBLICA DOMINICANA • MÉXICO

Uma promoção,
inúmeras possibilidades.



Termos & Condições

Upgrade de comissão até 15%
O total da receitas será calculado após a atualização do grupo e será adicionado à comissão final, paga como previsto nas condições de 
pagamento do contrato. 

5% de cashback para grupos futuros (exemplo: grupo de $100,000 ganha $5,000 de desconto num grupo futuro)
O bônus de 5% está disponível para os grupos reservados ao longo de 2021. A nova reserva deve ser concluída no prazo de dois anos, até 31 de 
Dezembro de 2022. Os 5% de bônus serão calculados com base na receita total da reserva feita pelo grupo e atualizada no final da realização do 
mesmo. O bônus de 5% é baseado em uma reserva de valor igual ou superior. Se a receita da nova reserva for inferior ao primeiro grupo 
contratado, o bônus de 5% será baseado na reserva de menor valor. O bônus de 5% é baseado na empresa ou usuário final que está operando o 
pacote com a Iberostar, e não um terceiro intermediário. Se a empresa decidir não utilizar o mesmo terceiro intermediário, caberá à Iberostar 
Hotels & Resorts verificar, no momento da contratação, se o bônus de 5% se aplica. O bônus de 5% em dinheiro não é uma comissão de anulação 
e não pode ser aplicado à conta principal para os extras com F&B. O bônus de 5% não é aplicável a contratos em que é negociado um preço 
especial.

Um quarto grátis 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 
ganho é de 8 unidades em noites de alta ocupação. 

Um upgrade grátis a cada 25 quartos reservados
O upgrade está sujeito à disponibilidade no momento da contratação e acordo das partes. Não há um máximo de upgrades que possam ser 
ganhos.
 
Até quatro noites de hospedagem gratuita para inspecção
A concessão de 4 noites de hospedagem para o organizador e/ou cliente para uma inspecção no local é baseada na disponibilidade, e o programa 
do grupo deve ser de pelo menos um total de 75 room nights para se qualificar. As noites adicionais necessárias serão negociadas e será 
atribuída uma taxa reduzida ao organizador, cotadas pelo Diretor de Vendas Regional. 

Uma sala de apoio para organizador da reunião
Válido para grupos com um mínimo de 20 quartos por noite, para o organizador do grupo, não transferível. Será oferecida uma sala de cortesia 
para o staff 1 dia antes da data de início do programa para as reuniões pré-conferência. Quaisquer salas adicionais para staff são negociadas na 
contratação e terão um desconto de 25% na tarifa líquida do grupo. 

Certificado de 3 noites para o organizador
O grupo deve contabilizar pelo menos $75.000 em receitas para se qualificar. O bônus é emitido na forma de certificado e é válido para qualquer 
resort em um segmento equivalente dentro do portfólio da Iberostar Hotels & Resorts. Válido para duas pessoas em quarto standard. Os 
upgrades estão disponíveis por uma taxa adicional e são efetuados no check-in. A adição de crianças ou outros hóspedes implicará taxas 
adicionais com base na tarifa para esse período de viagem. A oferta completa baseia-se na disponibilidade e aplicam-se as datas de blackout. O 
certificado é válido para viajar até um ano após a partida do grupo. O certificado deve ser fornecido à Iberostar para resgate. Para o resgate do 
certificado, o organizador da reunião deve contactar a Iberostar através do número fornecido no certificado. Uma vez recebido e verificado o 
certificado, a Iberostar enviará uma confirmação da reserva. Todas as taxas adicionais deverão ser pagas no check-in no resort. O certificado não 
tem qualquer valor monetário ou comercial, não pode ser vendido e é intransferível. 

Aluguel de salas de conferências sem custo para todas as novas reservas MICE de 2021 e 2022
O espaço solicitado é o aprovado pelo Director Regional de Vendas e a relação entre quartos e espaço será considerada para a gratuidade. Uma 
vez acordado que o espaço solicitado está de acordo com a quantidade de quartos, este será acrescentado ao contrato, tal como acordado por 
ambas as partes. Se o grupo tiver muitas necessidades de espaço, poderão ser gerados e acordados encargos mínimos durante a vigência do 
contrato. 

50% de desconto nos coffee breaks para grupos com mais de $50.000 em receitas
O grupo deve ter $50.000 em receitas totais  para se qualificar, caso a receita final atualizada fique aquém deste valor, o desconto não se 
aplicará. O desconto de 50%  é baseado em escolha dentro de opções predefinidas de coffee break. O organizador pode escolher o coffee break 
após a assinatura do contrato ou no momento da contratação. Consulte o kit de banquete fornecido na seção "coffee breaks" para mais detalhes 
e preços. 
 
10% de desconto em A/V e upgrade dos serviços de decoração 
Desconto de 10% sobre o preço acordado com o nosso fornecedor interno de a/v, os preços variam de acordo com o destino. O a/v antecipado 
pode ser finalizado após a contratação e o desconto será registado na fatura final. Os serviços de decoração incluem upgrade de roupa de cama 
e iluminação. Os serviços de entretenimento negociados não serão incluídos no desconto. 

Coquetel de cortesia de 1 hora incluindo hors d'oeuvres
Coquetel de recepção inclui open bar com staff e estação de aperitivos durante 1 hora. Custos adicionais, caso aplicável, para entretenimento, 
decoração ou prorrogação da duração da recepção, serão orçados antecipadamente. Por favor consulte a seção de "hors d'oeuvres" do nosso 
menu de banquetes para o pacote básico. Qualquer upgrade no pacote básico implicará em um custo adicional por pessoa. 

1 Jantar de cortesia para grupos acima de $50.000 em receitas 
Jantar privativo de cortesia de 3 horas com open bar incluído. Os jantares de cortesia são baseados na opção Premium para buffet e na opção 
Classic para a la carte (consulte o kit banquete para preços e opções do menu). Os custos adicionais, caso sejam aplicáveis, para entretenimento, 
decoração adicional ou prorrogação da duração do jantar, serão orçados com antecedência. Os clientes podem fazer upgrade para o Nacional, 
Internacional ou Gourmet pagando a diferença de preço por pessoa. As opções de bar são de acordo com a categoria do hotel (consulte a página 
4 do Kit de Eventos do México para opções de bar). O bar também pode ter um upgrade para o jantar de cortesia, pagando uma diferença de 
preço por pessoa. 

20% de desconto nos serviços de SPA  
Não cumulativo com quaisquer outras promoções especiais que sejam oferecidas no Spa.


