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MERCADO  
MERCADOS-ALVO: 
Viagem rodoviária, destinos 
costeiros e urbanos em mercados 
primários e secundários 

SEGMENTO: 
Classe alta 

TIPO DE PROPRIEDADE: 
Marca barata e chique ideal para 
conversão

Taxas de  
franquia fixas

O Signature Inn convida seus hóspedes a 
se hospedarem em um local extraordinário. 
Com um design barato, chique e uma 
marca atraente, o Signature Inn dá vida à 
era de ouro das viagens e dá um toque 
retrô-moderno para uma experiência única 
e confortável.

Viagens
A ERA DE OURO DAS  

ESTÁ DE VOLTA



VOCÊ SABE QUANTO SEU PROGRAMA DE   

FIDELIDADE ESTÁ TE CUSTANDO?

Os membros podem 
utilizar esses Hello Bucks 
para futuras reservas em 

redlion.com.

Os hotéis não pagam  
taxas do Hello Rewards 

em estadias que ganham 
Hello Bucks.

Os membros ganham 
Hello Bucks em cada 
estadia qualificada, 

independentemente  
do canal.

Em qualquer Estadia Premiada (onde o Hello 
Bucks é aplicado), as propriedades mantêm 
90% da tarifa do quarto, com os 10% restantes 
financiando o programa.

GANHE  
E FIQUE

UTILIZE SEM TAXAS PARA 
ESTADIAS PREMIADAS

RLH CORP. HOTÉIS MANTÊM  
90% DO GRR

O Hello Rewards é o programa de reconhecimento 
de hóspedes da RLH Corporation projetado para 
o viajante médio. Evitamos pontos complicados e 
níveis de elite que beneficiam apenas os viajantes 
frequentes e, em vez disso, nos concentramos em 
oferecer valor mais significativo de MERCADO.

simplesmente  
gratificante

SONESTA COLOCA  
OS PROPRIETÁRIOS  
EM PRIMEIRO LUGAR
CONECTIVIDADE LÍDER DO SETOR

Venda mais quartos anunciando em mais canais. Na Sonesta, 
vendemos seus quartos em mais canais para gerar mais reservas, 
em vez de limitar seus anúncios em sites específicos, como fazem 
outras marcas. 

Nos orgulhamos de liderar o caminho da inovação, especialmente 
quando se trata de gerar oportunidades de receita.

Signature Temecula

Signature San Francisco



ESTAMOS AUMENTANDO  
NOSSA PRESENÇA GLOBAL

16 MARCAS PODEROSAS   |   MAIS DE 1.200 PROPRIEDADES   |   MAIS DE 100.000 QUARTOS
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