
Porque todo mundo merece sentir os benefícios da “simplicidade”, sem todo o esforço que ela requer, ao se 

hospedar por um período mais prolongado. O Sonesta Simply Suites está aqui para te ajudar a tornar cada 

momento longe de casa um pouco mais fácil, não importa por quanto tempo seja. Desafios? Incertezas? Distância 

da família? Tudo isso some quando você sente que a “despreocupação” é uma comodidade que estará sempre ao 

seu dispor. Confortável. Acolhedor. Tudo que você precisa.

PILARES DA MARCA
Os principais fatos e características que nos moldam. Nossa essência e valores fundamentais.

comunidade
CR I A R CO N E XÕ E S V ER DA D EI R A S .

Genuíno  |  Familiar  |  Acalentador

Passar um tempo conosco, seja por uma 
semana, um mês ou até por mais tempo, pode 
significar novas amizades, conexões ou, no 
mínimo, um lugar ao qual você sente que 
pertence.

Não é sempre que você se torna parte de uma 
comunidade quando está de viagem. Mas ao 
se hospedar conosco no Simply Suites, você 
também se torna parte de nós. 

segurança
ESTAR LÁ QUANDO VOCÊ MAIS PRECISA.

Confiável  |  Acessível  |  Responsável

No Simply Suites, nós cuidamos de tudo que você 
precisa, desde o quarto e as comodidades até a 
qualidade dos serviços. Porém, a coisa da qual mais 
nos orgulhamos é o fato de que nossos clientes podem 
sempre contar conosco.

conforto
CR I A R O CLI M A CERTO.

Tranquilo  |  Calmo  |  Simples

A atmosfera é tudo. É ela que recebe nossos 
hóspedes na entrada, permanece com eles  
durante a estadia e fica em suas mentes  
quando eles vão embora.

Nossos hóspedes vêm de todos os lugares. 
Porém, além de um lugar para ficar, o que 
oferecemos a eles é um espaço para se  
sentir tranquilo e despreocupado,  
independentemente da duração da estadia. 

Fique à  
vontade. 
NO SIMPLY SUITES, NÓS CRIAMOS UM ESPAÇO PARA  
TORNAR AS COISAS, BEM, DESCOMPLICADAS.  

Porque todo mundo merece sentir os benefícios da 
“simplicidade” sem todo o esforço que ela requer. Estamos 
aqui para te ajudar a tornar cada momento longe de casa 
um pouco mais fácil. Portanto, os desafios, as incertezas e 
aquela sensação de estar longe das pessoas que você ama, 
desaparecem quando você se hospeda conosco.

Nós somos as pessoas que vão te mostrar como é se sentir 
totalmente “despreocupado”, cuidando de tudo que você 
precisa. Somos a equipe na qual você pode confiar quando 
todos ao seu redor estão confiando em você. E também 
somos o lugar com o qual você pode contar para o que der 
e vier. Sabemos que ficar longe de casa pode ser muito 
complicado.

Mas fique tranquilo, pois deixamos tudo mais simples.

VISÃO GERAL DA MARCA
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EM UM MUNDO COM TODOS OS TIPOS DE HOTÉIS,  
O SONESTA SIMPLY SUITES OFERECE AQUILO  
QUE A MAIORIA ESQUECE DE LEVAR EM CONTA:  
A SIMPLICIDADE.

Esse componente principal, que está profundamente ligado 

a tudo que somos e fazemos, transforma a preocupação e 

a responsabilidade extra que normalmente acompanham as 

viagens em todos os elementos necessários para ter uma 

estadia tranquila e despreocupada. 

Simples assim.

O Ocupado
PR I N CI PA L M OTI VA DO R  |   FA M I LI A R I DA D E

Ele está passando um tempo na cidade para trabalhar em um projeto 
de construção, e como ele é a pessoa com a qual todo mundo conta 
no dia a dia, ele fica feliz em estar em um lugar onde sabe que pode 
contar com outras pessoas enquanto termina o seu trabalho. 

A Minimalista
PR I N CI PA L M OTI VA DO R  |   S I M PLI C I DA D E

O Simply Suites Regatta é o seu destino quando ela está de viagem. 
Ela está muito animada por ter uma cozinha à sua disposição e 
acesso a uma grande variedade de suprimentos durante a sua 
estadia. Ela tem tudo de que precisa, quando precisa.

Proporcionando uma estadia descomplicada e 

totalmente confortável aos hóspedes, o Sonesta Simply 

Suites é ideal para novas construções ou conversões, 

tipicamente em mercados secundários ou terciários.   

hóspedes alvo

mercados alvo
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