Prezado Cliente,
Você pediu, e inovamos o nosso sistema de CLIENTE VIP.
Agora o nosso cartão VIP será 100% online, permitindo um controle mais rápido, seguro e discreto, no qual
você terá acesso direto ao seu cadastro, podendo acompanhar sua pontuação, verificar descontos
disponíveis, fazer atualização de dados e cancelamento.
O que já era bom ficou ainda melhor. Veja como é fácil:
Se você ainda não é cadastrado, entre em nosso site, informe seu CPF na área indicada e preencha seus
dados e em até 24 horas o mesmo já estará liberado para ser utilizado.
Para receber os descontos é simples: Todos os vouchers agora são digitais e estão disponíveis em sua conta,
devendo apenas ser validados, pelo próprio usuário, antes da entrada no estabelecimento. Ou seja, para
você utilizar o desconto, basta entrar em nosso portal, na área CLIENTES VIP e informar seu CPF e senha, e
clicar no desconto que você deseja (fique atento na validade do mesmo). Pronto, o seu voucher já estará
disponível em nosso sistema quando você informar seu CPF na recepção.
Ah, você já é cliente VIP e tem nosso cartão? Pode ficar despreocupado, seu cadastro continua valendo,
apenas o cartão físico que não precisará mais ser usado, apenas lembre-se de que agora você também tem
que validar seu voucher digital antes de vir ao motel.
Sempre fique de olho em nosso portal e redes sociais, pois existiram promoções temporárias. Lembre-se
também que os descontos não serão mais enviados por e-mail e estão apenas disponíveis em seu cadastro.
Então, sempre de uma olhadinha em nosso portal, principalmente perto do seu aniversário, e aproveite
também para acompanhar sua pontuação.
NOSSOS DESCONTOS
Ao se cadastrar, você ganha diversas vantagens, mas lembramos de que descontos são em cima do preço
da suíte escolhida e válidos apenas de segunda a quinta, exceto feriados, dia dos namorados e vésperas.
Além disso os descontos não são cumulativos entre si e com as outras promoções oferecidas pelo
estabelecimento.
Veja o que você ganha em realizar o nosso cadastro:
40% de desconto na primeira visita.
Quando seu cadastro ficar liberado, você ganha um voucher digital de 40% de desconto para ser utilizado
conforme as regras acima. Lembre-se, ele poderá ser utilizado apenas uma vez em cada motel, ou seja, na
realidade você ganha em dobro e poderá conhecer os dois motéis da nossa rede.
50% de desconto no mês do seu aniversário.
No primeiro dia útil do mês do seu aniversário, já estará disponível em seu cadastro um voucher digital de
50% que vale durante todo o mês (mediante as regras acima). Lembramos que esse desconto também pode
ser utilizado uma vez em cada um dos motéis. Não se esqueça, ele também precisa ser validado
10% em qualquer visita. (mediante regras acima)
Esse desconto sempre estará disponível em seu cadastro, é necessário apenas que você o valide antes de vir
ao estabelecimento e informe nossa recepcionais que você é cliente VIP. Lembramos que fora dos horários
promocionais mencionados acima, o voucher não dá direito ao desconto, mas é contabilizado como visita
(acumulando pontos) então é importante que você o valide mesmo nos finais de semana.

100% ao completa 10 visitas
É isso mesmo, 100% de desconto, para nossos clientes fiéis. A cada 10 visitas (não contando com as de 40%
e 50% de desconto) você receberá um voucher digital que dará desconto total no preço da suíte (durante os
horários promocionais). Não se esqueça, ele também precisa ser validado
25 % Descontos relâmpagos
Essa é nossa maior novidade. Durante o ano, existiram descontos temporários para nossos clientes VIP, em
datas especiais. Por isso, sempre fique de olho em nossas redes sociais e no seu cadastro para a validação
dos mesmos.

