
Com o ES Suites, qualquer lugar novo que você passe vai te lembrar a sua casa. Os ambientes podem ser 
diferentes, mas os rostos amigáveis ainda são os mesmos. Tudo aqui está à sua disposição, incluindo o jardim,  
que dá aquela sensação de lar, doce lar. Espaços acolhedores, revigorantes e receptivos a todos os tipos de 
hóspedes, e que contam com algumas surpresas espalhadas. Surpreendente. Generoso. Revigorante.

PILARES DA MARCA
Nos pautamos pela honestidade e é isso que define a marca. É a nossa essência,  
faz parte dos nossos valores fundamentais.

revigorante
APRESENTANDO NOVOS LUGARES  
E ROSTOS AMIGÁVEIS

Otimista | Acolhedor | EnvolventeOtimista | Acolhedor | Envolvente

O número de hotéis da nossa rede pode 
ter duplicado, mas uma coisa permanece 
a mesma: a nossa animação e a maneira 
cativante pela qual recebemos quem se 
hospeda por aqui. Cada conexão que  
fazemos é uma chance de colocar um  
sorriso no rosto dos nossos hóspedes.

generoso
PROPORCIONAMOS O QUE DE  
MELHOR TEM NA SUA CASA. 

Aconchegante | Familiar | AcolhedorAconchegante | Familiar | Acolhedor

A partir do minuto em que chega, você já se 
depara com um ambiente que vai fazer com que 
se sinta bem. Isso porque criamos uma atmosfera 
de generosidade para receber você com atenção 
e ânimo nos amplos espaços do hotel. Não  
importa se os nossos hóspedes querem relaxar, 
fazer negócios ou sentir-se em casa – nós  
tomamos conta deles.

surpreendente
COMPARTILHANDO COISAS  
DA REGIÃO.

Especial | Marcante | OriginalEspecial | Marcante | Original

Fazemos de tudo para surpreender e agradar  
nossos hóspedes, até mesmo entregar guloseimas 
de forma inesperada para celebrar a cultura e o 
sabor locais. Esses momentos especiais ajudam  
a fazer com que se sintam queridos e conectados  
à vizinhança. Quanto mais você fica, mais você  
nos ama.

Um lar na estrada.
PARA AQUELES QUE ESTÃO NA ESTRADA, O SONESTA  
ES SUITES OFERECE ACONCHEGO PARA QUE SE SINTAM  
EM CASA.

A vida fica melhor quando você está confortável e tudo 

parece familiar. Essa é a razão de você comprar café todos 

os dias no mesmo lugar antes da sua reunião matinal e 

também é por isso que se come tacos às terças-feiras. 

A gente sabe que o tempo longe de casa pode ser um 

desafio, nos afastamos daquilo que é familiar e nos vemos 

diante de aventuras desconhecidas. 

Por esse motivo, o ES Suites não se resume a saudações 

rápidas e sorrisos de boas-vindas. Trata-se de fazer cada 

hóspede se sentir como se estivesse estado aqui 100 vezes 

antes. É sobre aquecer a sua alma e fazer você sentir o mes-

mo conforto, o mesmo relaxamento, a mesma animação de 

quando entra na porta da sua casa, ou até mais do que isso. 

Bem-vindo à sua casa na estrada.

RESUMO DA MARCA
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Inspirado pela forma como nossos hóspedes já vivem, 
o Sonesta ES Suites oferece maior comodidade e uma 
perspectiva inovadora para quem busca uma estadia 
mais longa.  
 
Os hóspedes podem se espalhar em uma de  nossas 
espaçosas suítes, experimentar algo de nossas 
cozinhas superequipadas e aproveitar o clima de 
sossego, seja fazendo uma chamada de negócios ou 
tirando um cochilo no meio da tarde.

Os guerreiros da estrada
MOTIVAÇÃO PRIMÁRIA  |  FAMILIARIDADE

Eles viajam juntos há anos e o Sonesta ES Suites oferece o equilíbrio 
perfeito para que possam se preparar para a apresentação de negócios 
e comemorar o fechamento do acordo depois.

A que tem senso de oportunidade
MOTIVAÇÃO PRIMÁRIA  |  CONFORTO

Agora, mais do que nunca, equilibrar família, trabalho e lazer é crucial. 
Ela mudou recentemente de emprego e precisa de um espaço seguro e 
acolhedor para si mesma e para a sua família durante o longo processo 
que é encontrar um novo lar.

PÚBLICO-ALVO
Ao contrário de outros hotéis de estadia prolongada, o Sonesta ES 
Suites é ideal para conversões em mercados secundários e terciários, 
estando geralmente localizado próximo aos centros comerciais e 
industriais onde os negócios são firmados.

HÓSPEDES-ALVO
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