
O Sonesta Select é aquele bairro feito só para você. Uma vibe de bairro que enche você com uma sensação 
de pertencimento, acolhimento e um toque inspirador. Um cenário que sempre te encoraja a ser a sua 
melhor versão, o prepara para um dia extraordinário, e deixa você relaxar depois que o trabalho foi feito,  
te deixando com espírito elevado nos espaços do Sonesta Selects. Genuíno. Acolhedor. Inspirador.

PILARES DA MARCA
As verdades e características da marca que nos moldam. Nossa essência, nossos valores fundamentais.

inspirador
AQ U ECEN DO CO R AÇÕ E S E 
ELE VA N DO N O S S O E S PÍ R ITO.

Acolhedor  |  Significativo  |  Encorajador

Sabemos que um momento pode mudar 
o dia de alguém, por isso nos esforçamos 
para sempre ter ouvidos empáticos e mãos 
amigas para garantir que nossos hóspedes 
se sintam ouvidos e servidos. Fazemos com 
que os pequenos momentos signifiquem 
mais - deixando todos os hóspedes com  
um sorriso.

adaptável
O FER ECEN DO E S PAÇO S Q U E 
D EI X A M VOCÊ S ER O S EU M ELH O R .

Universal  |  Flexível  |  Conveniente

Colocamos o hóspede em primeiro lugar a 
cada passo do caminho. Assim, todas as 
áreas do Sonesta Select são selecionadas 
com suas necessidades em mente. Nossos 
espaços compartilhados e privados - desde 
nossas salas de reuniões híbridas até a Área 
Comum de Comida e Bar- são criados para 
serem tão confortáveis e funcionais quanto 
em casa e tão eficientes quanto o escritório.

conectado
AB R AÇAN DO OS BAI R ROS Q U E 
CHAMAM OS DE CA SA .

Local  |  Comunidade  |  Juntos

No Sonesta Select, sabemos que cada 
comunidade é única. É por isso que abraçamos 
as comunidades que chamamos de lar, 
compartilhando ideias e interagindo com 
empresas locais. É importante para nós nos 
conectarmos pessoalmente com nossos 
hóspedes, mostrando a eles o que torna  
nossos bairros tão especiais.

Brilhe.
A melhor parte de nós, é trazer o melhor de você para fora. 

Porque sabemos que um olá caloroso pode ajudar a dar o 

pontapé inicial em qualquer dia. Uma conversa significativa 

pode plantar uma memória positiva que florescerá por vários 

anos. Um espaço luminoso e alegre pode ajudar a elevar 

qualquer espírito, a qualquer momento. E a chance de fazer 

parte das comunidades que chamamos de lar é uma maneira 

de nos sentirmos mais conectados do que nunca.

Esteja você fazendo movimentos monumentais em sua reunião 

de negócios ou com os pés pra cima junto ao fogo com a família, 

nós o ajudaremos a brilhar. Estamos sempre prontos para seguir 

seu ritmo e fornecer o que você precisa a cada passo.

No Sonesta Select, te damos o espaço para você 
ser o seu melhor.

RESUMO DA MARCA
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UM ESPAÇO PARA VOCÊ SER O SEU MELHOR.

Quando nossos hóspedes passam um tempo conosco, eles 
verão como a energia radiante de nossos espaços e os 
membros da nossa equipe com raízes locais brilham para se 
adequar aos seus estilos de vida. De um ótimo cappuccino 
matinal a um coquetel bem merecido à noite, temos tudo 
que nossos hóspedes precisam para que eles possam abrir 
suas asas para trabalhar, brincar e viver cada dia da melhor 
maneira possível.

SEJA SEU MELHOR COM A GENTE.

O CLIENTE EM MOVIMENTO
MOTIVAÇÃO PRIMÁRIA  |  ADAPTABILIDADE

Seja viajando com colegas ou por conta própria, seu 

trabalho o leva longe. Ele tem negócios para cuidar e 

quer uma casa com espaço que se adapte ao seu estilo 

de vida.

A BATALHADORA
MOTIVAÇÃO PRIMÁRIA  |  ACONCHEGO

A prioridade número um é a família, mas ela precisa 

de um lugar para colocar os pés para cima quando as 

crianças finalmente caírem no sono.

Adorado pelos hóspedes 
pelo conforto, conveniência 
e senso de comunidade, o 
Sonesta Select é ideal para 
conversões na maioria dos 
mercados (especialmente 
mercados secundários e 
terciários , assim como áreas 
aeroportuárias).
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