
Os hotéis da rede Sonesta Hotels & Resorts oferecem uma variedade impressionante de acomodações 

inteiramente dedicadas às suas necessidades. Seu estado de ânimo já melhora no minuto em que você 

vai até a recepção dos nossos hotéis. Cada hóspede vem até nós de um jeito único, e no Sonesta Hotels 

& Resorts, a personalização não é apenas um slogan: ela está em cada ponto de contato, em cada 

vínculo. De forma contínua. Relaxante. Intencional. Cênica.

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

sossego
CRIANDO UMA ATMOSFERA DE TRANQUILIDADE. 

RelaxamentoRelaxamento  |  DescansoDescanso  |  Bem-estarBem-estar

Não importa se é uma viagem de negócios ou de lazer; se a estadia é de um final Não importa se é uma viagem de negócios ou de lazer; se a estadia é de um final 
de semana ou de uma semana inteira. Todo hóspede merece desfrutar de alguns de semana ou de uma semana inteira. Todo hóspede merece desfrutar de alguns 
momentos de paz. Pensando nisso, criamos uma experiência relaxante que permite momentos de paz. Pensando nisso, criamos uma experiência relaxante que permite 
aos nossos hóspedes a chance de entrar em contato consigo mesmos e com aquilo aos nossos hóspedes a chance de entrar em contato consigo mesmos e com aquilo 
que tem mais importância para eles.que tem mais importância para eles.

descoberta
AJUDANDO NOSSOS HÓSPEDES A EXPLORAR MAIS. 

RefúgioRefúgio  |  ExperiênciaExperiência  |  LiberdadeLiberdade

Viajar representa algo diferente para muitas pessoas – e para boa parte delas, é Viajar representa algo diferente para muitas pessoas – e para boa parte delas, é 
um caminho sem limites. Nossos hóspedes escolhem se hospedar conosco por um caminho sem limites. Nossos hóspedes escolhem se hospedar conosco por 
diferentes razões: seja para curtir um tempo com a família, ou para explorar a cidade diferentes razões: seja para curtir um tempo com a família, ou para explorar a cidade 
depois da reunião de trabalho, ficando um dia a mais no hotel. Estamos aqui para depois da reunião de trabalho, ficando um dia a mais no hotel. Estamos aqui para 
ajudá-los a descobrir mais coisas e lugares, e assim tirar o máximo proveito da sua ajudá-los a descobrir mais coisas e lugares, e assim tirar o máximo proveito da sua 
estadia conosco.estadia conosco.

empoderamento
DEIXANDO NOSSOS HÓSPEDES ASSUMIREM O CONTROLE.

AutonomiaAutonomia  |  LiberdadeLiberdade  |  OportunidadeOportunidade

Fornecemos aos nossos hóspedes a tela para pintar o quadro ideal de suas viagens. O ato Fornecemos aos nossos hóspedes a tela para pintar o quadro ideal de suas viagens. O ato 
de viajar pode vir muitas vezes acompanhado de um nível de incertezas. No entanto, nós de viajar pode vir muitas vezes acompanhado de um nível de incertezas. No entanto, nós 
empoderamos nossos hóspedes, não importa qual a duração de suas viagens ou de suas empoderamos nossos hóspedes, não importa qual a duração de suas viagens ou de suas 
histórias. Queremos que eles assumam o controle e obtenham tudo o que precisam durante histórias. Queremos que eles assumam o controle e obtenham tudo o que precisam durante 
esse tempo conosco.esse tempo conosco.

celebração
CELEBRAMOS CADA HÓSPEDE. 

EspecialEspecial  |  EmocionanteEmocionante  |  Pessoal Pessoal 

Na rede Sonesta Hotels & Resorts, você não precisa de um aniversário, um anúncio de Na rede Sonesta Hotels & Resorts, você não precisa de um aniversário, um anúncio de 
casamento ou de qualquer desculpa para comemorar. Encorajamos todos os hóspedes a se casamento ou de qualquer desculpa para comemorar. Encorajamos todos os hóspedes a se 
divertirem, pois uma estadia conosco é motivo suficiente para uma comemoração. Celebre divertirem, pois uma estadia conosco é motivo suficiente para uma comemoração. Celebre 
essas pequenas vitórias depois de uma reunião de negócios. Celebre as refeições em conjunto. essas pequenas vitórias depois de uma reunião de negócios. Celebre as refeições em conjunto. 
Celebre uma divertida viagem de solteiros. Nós estamos prontos para te ajudar a celebrar aquilo Celebre uma divertida viagem de solteiros. Nós estamos prontos para te ajudar a celebrar aquilo 
que é grande e aquilo que é pequeno. que é grande e aquilo que é pequeno. 

Serenidade.
ALGUNS DESTINOS SÃO APENAS PONTOS EM UM MAPA. 
MAS OS NOSSOS SÃO MUITO MAIS DO QUE ISSO. ELES 
SÃO UM SENTIMENTO DE ALÍVIO. 

A partir do momento que chegar ao nosso hotel, você está livre para A partir do momento que chegar ao nosso hotel, você está livre para 
deixar todas as responsabilidades na porta. Livre para limpar a sua deixar todas as responsabilidades na porta. Livre para limpar a sua 
mente e alcançar muito mais junto com seus colegas, seja em uma mente e alcançar muito mais junto com seus colegas, seja em uma 
conferência diurna ou em uma apresentação de negócios com o conferência diurna ou em uma apresentação de negócios com o 
seu parceiro. Livre para focar em si mesmo por meio de um treino seu parceiro. Livre para focar em si mesmo por meio de um treino 
ininterrupto na nossa academia ou em um dia na piscina. E acima de ininterrupto na nossa academia ou em um dia na piscina. E acima de 
tudo, livre para fazer as coisas do seu jeito, no seu ritmo, respeitando tudo, livre para fazer as coisas do seu jeito, no seu ritmo, respeitando 
as suas condições. as suas condições. 

No Sonesta Hotels & Resorts, entendemos a importância de você se No Sonesta Hotels & Resorts, entendemos a importância de você se 
sentir à vontade para aproveitar esses momentos, se concentrar no sentir à vontade para aproveitar esses momentos, se concentrar no 
seu caminho e naquilo que você vai precisar durante a jornada. seu caminho e naquilo que você vai precisar durante a jornada. 

Somos muito mais do que um lugar para passear,  
somos um lugar que parece ideal.  
Um lugar para você, o seu lugar.

RESUMO DA MARCAMARCA



FRANCHISE.SONESTA.COM
Isso não é uma oferta. Nenhuma proposta ou venda de franquia pode ser feita, exceto por um Documento de Divulgação de Franquias em conformidade 
com a lei aplicável. As franquias são oferecidas nos EUA através da Sonesta RL Hotels Franchising, Inc., e no Canadá através da Sonesta RL Hotels Canada 
Franchising, Inc. MN#F-7030. 255 WashingtonStreet, Suite 230, Newton, Massachusetts, 02458. © 2022 Sonesta RL Hotels Franchising, Inc. 

UM DESTINO PARA IR COM TUDO.

Temos hóspedes de todos os tipos circulando em nossos 

corredores: por isso, nos certificamos de estar prontos para 

eles. Tudo o que temos a oferecer é em prol de ajudar nossos 

hóspedes a vivenciarem uma sensação de calma. Nós damos a 

eles tudo o que precisam com a finalidade de abrir caminho para 

uma estadia tranquila e feliz. 

Viva o momento presente e ame cada segundo.

A força motriz
MOTIVAÇÃO PRIMÁRIA  |  EMPODERAMENTO

A pessoa é chefe de família em casa e é líder do 
seu departamento no trabalho. Isso faz com que 
ela tenha uma maneira própria de fazer as coisas. 
Por tal motivo, o Sonesta Hotels & Resorts se 
preocupa em dar a ela a liberdade de manter tudo 
do seu jeito.

Os colegas
MOTIVAÇÃO PRIMÁRIA  |  EMPODERAMENTO

Levou um tempo para que eles encontrassem o 
hotel ideal, mas o momento chegou e o lugar é o 
Sonesta Hotels & Resorts: um hotel que os abraça. 
Na maioria das vezes, viajar em grupo é bem 
melhor, especialmente quando a ideia é fazer uma 
apresentação de negócios ou participar de uma 
conferência anual da indústria. Se tudo vai bem,  
o hotel inteiro celebra junto.

O turista
MOTIVAÇÃO PRIMÁRIA  |  DESCOBERTA

Não importa se a pessoa é solteira, se viaja com 
um ente querido, com a família ou com amigos. 
Ela aproveita motivo para quebrar a rotina, 
experimentar algo novo e viver experiências  

“fora do escritório”.

Famoso por suas atrações e destinos exclusivos, o Sonesta Hotels 
& Resorts é o local perfeito para novas oportunidades de construção 
em mercados primários e secundários e para conversões.

Hóspedes-alvo

Público-alvo
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