
SIGNATURE MOMENTS
Os Signature Moments são as experiências 
memoráveis que dão vida à marca Signature Inn. 
Com pontos de contato selecionados ao longo da 
jornada do hóspede, criamos momentos exclusivos 
fornecidos de forma consistente em cada Signature 
Inn. Além disso, existem Signature Moments opcionais 
que continuam a definir de forma exclusiva a 
experiência da marca com os hóspedes.

CHEGADA

JOGOS AO AR LIVRE  
Os hóspedes podem 
competir e jogar jogos 
como bocha, corn hole, 
ladder toss e muito mais.

RECEPÇÃO DOS HÓSPEDES 
Usando soluções de design inventivas, a 
recepção se torna mais um ponto de 
contato colorido no saguão.

BICICLETAS  
Uma frota colorida de bicicletas 
recebe os hóspedes e oferece 
a eles uma maneira alternativa 
de se locomover pela cidade.

MESA DE JOGO PERMANENTE 
OU ATIVIDADE
Os hóspedes podem socializar e se 
tornar competitivos com uma mesa 
de pebolim ou um console Xbox 
com uma coleção de jogos clássicos.

MESA COMUM  
Uma mesa comum multifuncional 
permite trabalhar e se divertir.

JUKEBOX  
Uma lista de reprodução com curadoria 
de músicas clássicas e emocionantes 
toca em uma jukebox, que pode servir 
como uma peça marcante por si só.

SIGNATURE MOMENTS OPCIONAIS
Leve a experiência para o próximo nível. Eles são 
altamente incentivados a proporcionar estadias 
enriquecedoras e imersivas.

OS SIGNATURE MOMENTS OBRIGATÓRIOS   
são cuidadosamente escolhidos para proporcionar 
o máximo impacto e definir de forma exclusiva a 
experiência da marca Signature Inn.

FIQUE

ARTE DO QUARTO DE HÓSPEDES  
Arte moderna de quarto de hóspedes 
com inspiração retrô.

TOPO DA CAMA 
O linho macio garante que os hóspedes 
tenham bons sonhos.

ALMOFADA DE APOIO 
Lounge em estilo clássico.

PAREDE GRÁFICA 
Visuais arrojados adornando pelo menos 
uma das paredes da sala tornam cada sala 
em uma peça de conversa em si.

TAPETE DE BOAS-VINDAS  
Um toque peculiar de boas-vindas para 
reforçar a singularidade da marca.

TV DE 43” COM HBO
HDTV de 43” com linha de canais 
expandida e HBO de cortesia.

SABONETE VO5  
Nossas comodidades de banho deixam 
os hóspedes completamente limpos  
e revigorados.

TERRY
Toalhas de alta qualidade mostram 
nosso compromisso com o conforto 
dos hóspedes. 

CLOSET ABERTO  
Uma solução de closet aberto equipada 
com prateleiras, ganchos, barras suspensas 
e cubículos oferece um local conveniente 
para os hóspedes deixarem suas bagagens 
e acessórios.

ATIVAÇÃO DE PISCINA E LOUNGE  
AO AR LIVRE
Descansar à beira da piscina é sempre 
melhor com designs frescos e toques 
de estilo.

PROGRAMA DE DECORAÇÃO  
DA RECEPÇÃO  
Nosso logotipo retrô-chique mostra 
a imagem da marca e se torna 
reconhecível pelos hóspedes.

PINTURA EXTERIOR 
Nossos esquemas de pintura 
remetem aos típicos motéis 
americanos modernos de 
meados do século, trazendo à 
vida a nostalgia do passado.
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ASSENTOS E FF&E MODERNOS DE 
MEADOS DO SÉCULO  
Promovendo a estética de meados do 
século, os móveis dos quartos são bonitos  
e atemporais.



SIGNATURE MOMENTS

COMER E BEBER

SERVIÇO DE CAFÉ
Maxwell House disponível 24 horas 
por dia, 7 dias por semana para os 
hóspedes no lobby ou nos quartos.

PROGRAMA DE RECOMPENSAS 
HELLO REWARDS
Participação total no programa, 
incluindo material informativo de 
marketing e material de apoio para 
convidados.complementario para los 

WI-FI GRATUITO
Os hóspedes podem trabalhar, fazer 
streaming, compras ou simplesmente 
navegar na web até cansar.

PLACAS DE ORIENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO 
DO NÚMERO DO QUARTO
Novo número de quarto compatível com 
ADA especificado pela marca e pacote de 
sinalização de orientação específico para 
cada propriedade.

MESA DE CABECEIRA COM TOMADA
CubieTime ou portal de plugue aprovado 
fornece acesso conveniente para conectar 
e ligar.

ÓTIMA EXPERIÊNCIA DE BANHO
Chuveiro ajustável atualizado, uma haste de 
chuveiro curva e uma cortina de 2 peças 
sem gancho melhoram a experiência do 
banho.

PRINCIPAIS PADRÕES DA 

Os Signature Moments estão sujeitos a alterações. Padrões adicionais da marca podem ser aplicados, 
consulte os padrões e recursos da marca atuais localizados no Portal do Proprietário do AccessPoint.

SINALIZAÇÃO EXTERNA
O estilo retrô de nossa sinalização 
externa se torna reconhecível pelos 
hóspedes e reforça a imagem da nossa 
marca.

PMS APROVADO
PMS (ASI) especificamente aprovado pela 
marca, integrado com interface bidirecional.

SISTEMA DE FECHADURA ELETRÔNICA 
Sistema de bloqueio eletrônico aprovado 
pela marca (RFID ou RFID com Bluetooth 
recomendado, magnético permitido).

SUPRIMENTOS E 
EQUIPAMENTOS DE MARCA 
Guia dos suprimentos e 
equipamentos por marca.

DOOR HANGERS TELEPHONE FACE PLATES CONSERVATION CLING
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KEY CARD FOLDER CUSTOM KEY CARD SLEEVEGENERIC KEY CARD SLEEVEKEY CARDS

CHOOSE ONE OPTIONCHOOSE ONE OPTION
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 jane doe  
GENERAL MANAGER
jdoe@signatureinn.com
(212) 374-8100

SIGNATURE INN ATHENS
100 Rocky Rd, 
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CAFÉ DA MANHÃ PARA VIAGEM  
Para os hóspedes que saem na 
estrada, oferecemos uma opção 
prática de café da manhã  
para viagem.

NÃO FUMANTES
Os hóspedes poderão 
desfrutar de um hotel 
100% livre do fumo.
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