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Utilizando visuais deslumbrantes e decorações 
fascinantes, o Signature Inn traz à vida o 
brilho e a sensação da era de ouro americana 
de meados do século, criando um ambiente 
verdadeiramente memorável no mercado da 
classe alta.

VALORES FUNDAMENTAIS
NOSSOS VALORES SÃO FEITOS PARA QUE OS HÓSPEDES SE SINTAM INSPIRADOS E RELAXADOS.

VIBRANTE
O Signature Inn preserva e 
promove um estilo atraente e 
exuberante que se baseia nos 
dias de hoje, evocando tempos 
mais simples.

CONTEMPORÂNEO
O Signature Inn oferece o que  
há de mais moderno em  
comodidades e conveniências do 
hotel, combinadas exclusivamente 
com nossa estética de design. Nós 
pensamos nisso como  
“retrô-moderno”.

FAMILIAR
Capturando a mentalidade 
séria de uma época passada, 
funcionários acolhedores e 
quartos aconchegantes elevam os 
níveis de conforto para todos os 
hóspedes. 

ATMOSFERA 
Signature Inn é uma marca boutique, 
ideal para projetos de conversão e novas 
construções para propriedades de serviço 
limitado. Com design moderno característico 
de meados do século, a intenção de design 
e os elementos de marca do Signature Inn 
ajudam uma variedade de ativos a ganhar 
estilo moderno, valor de mercado e uma 
identidade de marca diferenciada.

ELEMENTOS DO SIGNATURE
1. Design retrô-moderno
2. Locais convenientes
3. Tom colorido e legal

SIGNATURE INN 
A P R E S E N T A Ç Ã O  D A  M A R C A



PONTO IDEAL DO  
CONSUMIDOR

SIGNATURE INN 
P A N O R Á M I C A  D E  L A  M A R C A

MERCADOS-ALVO

Mercados secundários e terciários

Destinos de viagem rodoviária

Cidades e vilas costeiras

Locais urbanos

O BARATO CHIQUE

Muitos hotéis boutique e voltados para a 
experiência se arriscam lançando designs 
ousados e campanhas de peso. O Signature 
Inn traz uma abordagem legal e criativa para 
o mercado de classe alta, diferenciando-se 
de seus concorrentes que se concentram 
exclusivamente em valor e conveniência.

O Signature Inn é ideal tanto para hotéis de 
conversão, quanto para novas construções.

Os clientes do Signature Inn têm um pouco 
de nostalgia pelas clássica tradições 
americanas e apreciam o design moderno 
de meados do século. Eles são jovens 
empreendedores de coração que são 
curiosos e atualizados. Uma ótima cama, 
HDTV e Wi-Fi forte fazem com que esses 
hóspedes se sintam em casa, mesmo 
quando estão na estrada.

#ModernDayRamblers
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