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Há mais de 35 anos, nas praias de areias brancas 
da Jamaica, um visionário com muita vontade de 
compartilhar com o mundo sua linda terra natal lançou 
as verdadeiras férias all-inclusive. Inspirado por amor 
— um amor pelo Caribe, pelas pessoas e pelo turismo — 
ele criou um paraíso para casais poderem desfrutar dos 
infinitos prazeres da vida em uma ilha.

Hoje, a companhia Sandals Resorts International se 
transformou na empresa de turismo mais inovadora 
— oferecendo 16 Sandals® Resorts com Luxo Incluído, 
feitos para duas pessoas apaixonadas; e três Beaches® 
Resorts, criados para todos.

Nós sabemos que atrás de cada grande marca há 
uma equipe ainda melhor. A nossa é composta pelos 
melhores profissionais da indústria de turismo – 
incluindo agentes como você. 

Bem-vindo à nossa família! 

ANO APÓS ANO

FAÇA PARTE
DA COMPANHIA
LÍDER MUNDIAL
EM ALL-INCLUSIVE

ELEITO O MELHOR DO MUNDO



Nós iremos envelopar seu carro 
gratuitamente e reembolsar até 75%* 

dos pagamentos mensais do seu 
automóvel! Tudo que você precisa 

fazer é dirigir pela cidade e 
estacionar o automóvel em locais 

badalados e eventos.

ADESIVE 
SEU CARRO.

É GRÁTIS!

Nossos representantes locais (Business 
Development Managers - BDM) estão aqui para 
ajudar você e sua equipe. Quando você estiver 
trabalhando com um representante local, você 
estará recebendo sugestões de um professional 
que trabalha para a indústria e conhece as 
mais novas tendências de vendas e exclusivas 
soluções de marketing, ao mesmo tempo que, 
oferece um profundo conhecimento do seu 
mercado local. Isso significa que você tem 
um parceiro dedicado que está pessoalmente 
comprometido a crescer seu negócio.

• Dará suporte 24h/dia, 7 dias/semana,
a qualquer hora, em qualquer lugar.

• Oferecerá treinamento sobre a marca
para que você e seus agentes tornem-se
especialistas no produto

• Colocará você em contato com especialistas em
reservas e com a nossa equipe de Vendas Internas
(Inside Sales)

• Entenderá sua base  de clientes no nível regional
• Ouvirá e ajudará você a todas suas necessidades,
dúvidas e sugestõe

CONHEÇA SEU  
RECURSO MAIS 
VALIOSO

SEU REPRESENTANTE 
LOCAL – BDM 

Torne-se um Especialista Certificado Sandals  (CSS) 
e faça parte do programa de fidelidade para agentes 
de viagens mais vantajoso da indústria. Sendo um 
agente CSS, você receberá todas as ferramentas e 
recursos necessários para crescer seu negócio, mais 
formas de lucrar com cada reserva e os vantajosos 
incentivos que você tanto merece.

Trabalhe junto com seu representante local para 
criar metas a curto e longo prazo com base nas suas 
necessidades específicas para aumentar seu potencial 
de lucro.

Não sabe por onde começar? Seu BDM estará com 
você a cada etapa desta caminhada para planejar, 
ordenar materiais e executar eventos de sucesso 
para consumidores. E ainda, eles vão lhe ajudar 
a realizar o emblemático evento do Sandals, o 
Caribbean Nights, onde seus clientes irão aprender 
mais sobre nossos resorts e receber uma promoção 
exclusiva da Caribbean Night.

CRIE 
METAS DE VENDAS

REALIZE UM EVENTO 
PARA CONSUMIDORES

MAXIMIZE SUA FAIXADA E AS 
FERRAMENTAS DE VENDAS PARA 
CONSUMIDORES
Seu BDM irá ajudá-lo a ordenar displays 
interessantes para atrair a atenção de seus 
clientes e assegurar que você tenha as peças 
mais recentes da marca.

Implemente um plano de marketing apropriado para 
sua audiência foco e conheça soluções efetivas e 
únicas para promover o seu negócio..

OBTENHA SOLUÇÕES
DE MARKETING ÚNICAS

SEU NEGÓCIO
com a melhor equipe de vendas da indústria

SUAS VENDAS
AUMENTE

COM A AJUDA 
DE SEU BDM

““Eu recebi meu carro do
envelopamento em menos 

de duas semanas atrás. 
Acabei de realizar uma 

reserva que foi resultado
direto do meu carro! Funciona!”

STEVE SAFRANEK, 
S and S Travel Group

“Nós somos conhecidos 
localmente como o ‘

Pessoal do Sandals’. Quando 
os clientes estão prontos 

para reservar no Sandals ou 
Beaches, eles imediatamente 

associam o produto com 
a nossa agência”. 

RANDY BURKHARDT, 
Starward Vacations
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RESERVE diretamente conosco (de qualquer lugar, a qualquer momento) e receba comissão adicional 
e registro automático de sua reserva
IDENTIFIQUE um representante local – BDM perto de você 
ENVIE álbum digital de fotos do resort para seus clientes com um link personalizado integrado com a marca
VEJA disponibilidade de datas de casamento para seus clientes 
ACESSE os formulários mais usados como as fichas técnicas do resort e formulários para solicitações especiais
FIQUE atualizado sobre as últimas mudanças nas políticas da empresa e avisos oficiais

É grátis & com acesso 24h/dia, 7 dias/semana!

Além das comissões, você ganha “Dólares para o Banco de 
Marketing” para cada quarto que você reservar para serem usados 
em eventos para consumidores, feiras para noivas, Caribbean Nights, 
publicidade, materiais de vendas especializados e muito mais. Isso 
significa menos dinheiro do seu bolso e mais no banco!

MATERIAS E FERRAMENTAS DE MARKETING DO SANDALS

BAIXE RECURSOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL COM MARCA 
INTEGRADA PRÉ-DESENHADOS: 
Panfletos • Banners para websites  • Anúncios Publicitários para jornais 

ORDENE MATERIAIS DE VENDA CUSTOMIZADOS: 
Banner retrátil • Cartões postais • Materiais timbrados CSS 
Sinalização para eventos e mais

GANHE MAIS ENQUANTO VOCÊ DESCANSA!
Baixe seu link personalizado do Portal dos Agentes de Viagens e 
integre com o seu website. Você vai ganhar mais comissões em cada 
reserva realizada online diretamente do seu link personalizado.

BANCO DE MARKETING 

OBTENHA UM SITE COM MARCA INTEGRADA

S.M.A.R.T. CART 

BOOK TODAY!

*Visit www.sandals.com/disclaimers/2653 or call 1-800-SANDALS for important terms and conditions. 2653/0316

OVER-THE-WATER SUITESTHE WAIT IS...

Reminiscent of a Tahiti-style bungalow, these 

gorgeous Over-the-Water Suites convey an 

intimate connection to the Caribbean Sea.

Located off the resort’s private offshore island, the five ultra-spacious suites 

offer 1,700 square feet with every luxury imaginable included. Perched on 

a deck hovering over the sparkling sea, Sandals Over-the-Water Suites will 

impress with clear glass floors, a Tranquility Soaking TubTM  for two, an 

over-the-water hammock, a private infinity pool and whirlpool, plus, lit water 

for night viewing.

An unforgettably exotic Luxury Included® experience awaits at 

Sandals Royal Caribbean in Montego Bay, Jamaica. Booking now 

available for travel beginning NOVEMBER 15,  2016.

WEDDING TO HONEYMOON Say ‘I Do’ at Beaches with family and friends and then bid ‘adieu’ to begin your honeymoon at  the resorts made for love, Sandals—on the same island or  a completely new destination.

WITHIN AN ISLAND Get to know one island by splitting your stay between any of nine Sandals and Beaches Resorts in Jamaica or any of three Sandals Resorts in Saint Lucia.  The sky’s the limit!

ISLAND TO ISLAND Become a jet setter and explore multiple islands on one unforgettable honeymoon. The Luxury Included® Resorts give you the flexibility to fly1 from island to island to experience as many destinations as you want.

18 resorts, eight islands, how do you pick just one? When you 

honeymoon at Sandals® or Beaches® Resorts, you can experience 

as many as you’d like1. Only a hop, skip and a jump away, each 

Luxury Included® resort offers a distinct setting and feel with  

the same exceptional, award-winning amenities.

ENDLESS WAYS TO HOP

Visit www.sandals.com/disclaimers/1717 or call 1-877-SANDALS for important terms and conditions. 

1717/0615 

We’ll create your dream Honeymoon Hop 
itinerary, including handling all transportation 
arrangements, so the only thing you need to think 
about is each other.

PARA GANHAR
MAIS

CLIQUE

VALE À PENA SER CERTIFICADO!

REGISTRE SUAS RESERVAS

Reservas diretas do Portal dos Agentes de Viagens
Bônus com base em produtividade
Reservas pelo balcão Loyalty & Travel
Reservas diretas de passagens aéreas
Website com marca integrada
Pré-reservas para diferentes experiências dos clientes no resort, como:
  • Tratamentos no Red Lane® Spa e serviços no salão de beleza

  • Sessão de fotos privadas durante o pôr do sol com o EPIX Professional Imaging 

  • Jantares à luz de velas privados

  • A nova aventura SNUBA e curso de mergulho opcional da PADI no centro aquático do resort

Ganhe noites grátis quando os seus clientes se hospedam 6 noites ou mais. É tão fácil como dizer 1, 2, 3:

1 Suíte Butler = 1 noite grátis
2 Quartos Club/Concierge = 1 noite grátis
3 de cualquier categoria = 1 noche gratis
E ainda, ganhe mais em reservas de grupos e dobre seus pontos em 12 noites ou mais

RECEBA MAIS COMISSÃO! 

VENDA & VENHA! AO PARAÍSO 

OVER-THE-WATER BUNGALOWS NO SANDALS ROYAL CARIBBEAN

Registre todas as suas reservas no Portal do Agente de Viagens no prazo de 30 dias após a data da reserva.

TAPORTAL.SANDALS.COM.BR

E MAIS

ACESSE SUA FERRAMENTA MAIS PODEROSA
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TORNE-SE UM

Seu status CSS traz mais destaque ao seu negócio! Fale para todo mundo que você é um especialista 
vendendo as férias all-inclusives líderes mundiais. Destaque-se com os nossos prestigiosos logos CSS, 
PSA ou CRC no seu website, online banners, anúncios e muito mais.

O Sandals tem o compromisso de criar parcerias de sucesso com agências de 
todos os níveis. O programa Preferred Sandals Agency (PSA) foi criado com o 
único propósito de aumentar suas vendas do Sandals e Beaches ano após 
ano através do reconhecimento da agência, ferramentas de negócio e suporte 
de marketing.  

MOSTRE PARA TODOS! 
SÃO SUAS CONQUISTAS.

SÍMBOLO
  DE STATUS

CSS 
(1-25*)

CRC 
(100^)

CRC ELITE
(250^)

CRC DIAMOND ELITE
(500^)

CSS SILVER
(26-75*)

CSS GOLD
(76-249*)

CSS PLATINUM
(250+*)

ESPECIALISTA CERTIFICADO SANDALS - CSS
Registre cada uma de suas reservas viajadas comissionadas de 3 noites ou mais para obter seu status CSS.

CHAIRMAN’S ROYAL CLUB (CRC)
O Chairman’s Royal Club é um grupo de agentes de viagens de elite que 
vendem mais do que 100 quartod, 700 noites ou ganham 75 pontos a cada 
calendário anual.

PREMIAÇÃO S.T.A.R. AWARDS
Sendo um agente com uma performance importante, você e seu 
acompanhante serão convidados para fazer parte de um evento exclusivo 
e das cerimônias de premiação incluindo o Sandals Travel Agency 
Recognition Awards (S.T.A.R.), que acontece a cada ano em um de nossos 
premiados resorts com Luxo Incluído Luxury Included® 

S.T.A.R. AWARDS: Convite garantido
AGENTE CONSELHEIRO DA DIRETORIA: Membro 
honorário
SUPORTE DE VENDAS:  Número de telefone e 
email exclusivo para contatar um membro do CRC
LOGO DO STATUS: Use em materiais de vendas e 
no website
NOITES DO VENDA & VENHA!:  Ganhe noites grátis 
em quartos e suítes da categoria Club/concierge, e 
mais, aproveite um período de resgate mais extenso 
que o regular. 

CARTÃO VIP:  Benefícios de CRC exclusivos
BANCO DE MARKETING: 75% de reembolso 
RENOVAÇÃO DE VOTOS  (RETIE THE KNOT®): 
Cerimônia Grátis
CERTIFICACIÓN PADI®: Certificación de 
cortesía en el resort
ISLAND ROUTES: US$100 de crédito por ano

BERNEFÍCIOS
BENEFÍCIOS

Não há nenhum nível 
impossível de alcançar. 
Seu representante local 

trabalhará junto com você
para criar metas de vendas

e oferecer maneiras 
criativas para você obter

mais reservas.

SIM
VOCÊ PODE!

ˆQuartos por calendário anual

*Reservas desde o início

SUPORTE DE VENDAS:  Contato direto com seu representante local e nossa 
equipe de Vendas Internas (Inside Sales).
LOGO COM STATUS: Use em todos os seus materiais promocionais e website
NOITES VENDA & VIAJE: Receba noites grátis para usar em férias pessoais
TARJETA VIP: Reciba hasta un 25% de descuento en los resorts
CARTÃO VIP: Receba até 25% em descontos no resort
BANCO DE MARKETING: 50% de reembolso

PREFERRED SANDALS AGENCY– ESSE É O 
ACESSO PREFERENCIAL.
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DA CONCORRÊNCIA

Em uma indústria que está constantemente mudando, nós acreditamos que conhecimento é poder. 
Nossos compreensivos workshops em treinamento de vendas e marketing irá transformar você em um 
especialista da marca e trará novas ideias sobre a indústria. E ainda, desfrute de experiências exclusivas 
incluindo exposições e convenções para mostrar o produto, onde você poderá conhecer e interagir com 
executivos da marca e nossa equipe de vendas de diversas partes do mundo.

Embarque em uma viagem exclusiva de familiarização (FAM) e desfrute destes destinos turísticos únicos. 
Você estará entre os primeiros a ver nossas mais recentes inovações e conhecerá a equipe que gerencia 
nossos resorts e os funcionários. E ainda, terá a oportunidade de receber ou continuar atualizado com 
sua certificação de agente especialista certificado Sandals (CSS) em um abrangente workshop sobre a 
marca oferecido durante as nossas FAMs.

TORNE-SE UM EMBAIXADOR DA MARCA

COMO APROVEITAR AO MÁXIMO SEU ANO 

FAÇA PARTE DAS NOSSAS VIAGENS DE FAMILIARIZAÇÃO 

QUANTO MAIS VOCÊ APRENDE.  
MAIS VOCÊ CRESCE!

FIQUE À
FRENTE

REALIZE shows para 
consumidores, feiras 

para noivas & eventos 
Caribbean Nights

FIQUE ATENTO para
novos materiais de vendas

PARTICIPE de workshops 

RECONECTE-SE  com gerentes
gerais dos resorts

RECEBA treinamento 
interno

MAR-MAIDEZ-FEV

NASSAU
Bahamas

GREAT EXUMA
Bahamas

TURKS & CAICOS

ANTIGUA

SAINT LUCIA

GRENADA BARBADOS

JAMAICA

DESVENDE 19 
LUXUOSOS 

RESORTS EM 
8 EXÓTICOS 

LOCAIS

CRIE NOVAS METAS  
formule um plano de marketing

com seu BDM

CONHEÇA nossas  
novidades em viagens Fams,

& exposições do produto

SET-NOV
FAÇA PARTE de um exclusivo

evento para agentes: com 
campeonato de golfe, festival 
de comidas & eventos Lady 

Sandals

JUN-AUG

Visite o TAPORTAL.SANDALS.COM.BR para ver o calendário completo de eventos.

REGISTRE SUAS RESERVAS

CONECTE-SE 
COM SEU

BDM
VENDA & VENHA!
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BEACHFRONT HONEYMOON BUTLER ROOM NO SANDALS HALCYON

THE RABBIT HOLE SPEAKEASY LOUNGE AT SANDALS OCHI

O LOBBY AO AR LIVRE DO SANDALS MONTEGO BAY

BAR PRINCIPAL E LOUNGE NO SANDALS MONTEGO BAY

BOMBAY CLUB INDIAN RESTAURANT AT SANDALS GRANDE ST. LUCIAN

NOSSA 
NOVA VISÃO

DE LUXO INCLUÍDO  

Os visionários do Sandals estão transformando 
cada resort para transmitir o estilo chique 
e contemporâneo de ilha com renovações 
multimilionárias que estão redefinindo o 
conceito de luxo em resorts

Áreas públicas totalmente revigoradas como, 
por exemplo, os lobbies e piscinas 
Capela para casamentos sobre as águas
Redes sobre o oceano
Áreas de estar românticas com lareiras externas

•

•
•
•

Todo Luxo, Tudo Incluído, Tudo Ilimitado! Portanto, os seus clientes nunca precisarão usar a carteira.

Infinitamente românticos, incrivelmente privados 
e sem dúvida muito exóticos, Sandals e Beaches 
Resorts apresentam uma coleção de acomodações 
consideradas as mais inovadoras da indústria. 

GASTRONOMIA 5-STAR 
GLOBAL GOURMETTM

RENOVAÇÕES EM 
TODOS RESORTSUMA EXPERIÊNCIA REALMENTE ALL-INCLUSIVE 

PARA SEUS CLIENTES

Traslado de ida e volta do aeroporto, gorjetas e Wi-Fi gratuíto por todo resort
O programa de gastronomia 5-Star Global GourmetTM em até 21 prestigiados restaurantes por resort
Até 14 bares por resort servindo as melhores bebidas e os vinhos Robert Mondavi Twin Oaks
Esportes terrestres e aquáticos com equipamentos top de linha e instruções incluindo mergulho e golfe *
Exclusivamente no Beaches: Parque Aquático Pirate Island, área supervisionada com atividades infantis, 
berçários com babás certificadas e locais especialmente para as crianças maiores e adolescentes 
se divertirem.

As acomodações destacam o que há de melhor em 
luxo moderno: designs contemporâneos, banheiros no 
estilo spa, colchões e lençóis da melhor qualidade, 
estação para Ipod, TV de tela plana e muito mais 

Suítes de primeira categoria com mordomo incluem 
serviço de quarto 24h, check-in VIP e bares totalmente 
abastecidos com bebidas da melhor qualidade, 
incluindo vinhos, dentro do quarto
Luxuosas Love Nest Suites® en Sandals Resorts 
entre elas, as Over-the-water Villas, as Swim-up 
e SkyPool suítes
Acomodações Together Nest Suites® para famílias no 
Beaches Resorts que acomodam grupos de todos os 
tamanhos. 

•
•
•

•

•

•

•

•
•

O Sandals continua expandindo a experiência
gastronômica 5-Star GlobalGourmetTM, destacando uma 
coleção de 21 conceitos culinários de requinte e uma 
parceria com os prestigiados vinhos de Napa Valley, 
Robert Mondavi.

Novos cardápios e renovações em restaurantes de 
todos resorts incluindo dois novos conceitos: Bombay 
Club (Culinária indiana) e Butch’s Chophouse (uma 
churrascaria no estilo de NY)
Bares com ambientes e conceitos inovadores 
incluindo o The Rabbit Hole - o primeiro speakeasy 
(bares da época da Lei Seca) do Sandals - com a 
temática dos bares e lounges dos anos 20 
As melhores bebidas por conta da casa, trazendo 6 
variedades dos prestigiados vinhos de Napa Valley, 
Robert Mondavi.
Balcão do Concierge de Culinária para ajudar com as 
reservas, auxiliar pessoas com restrições alimentares 
ou alergias a certos alimentos e muito mais. 

OVER-THE-WATER VILLAS NO SANDALS ROYAL CARIBBEAN

ACOMODAÇÕES 
EMBLEMÁTICAS

•

•

•

•
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CERTIFIQUE-SE, É FÁCIL!

CONECTE-SE, 24H/DIA, 
7 DIAS/SEMANA!

 1.  INSCREVA-SE com apenas um clique pelo taportal.sandals.com.br
 2. PARTICIPE de pelo menos um (1) Workshop sobre Resorts de Luxo uma vez ao ano
 3. FAÇA UMA TOUR pelo menos em um (1) Sandals ou Beaches Resort uma vez ao ano
 4. REGISTRE pelo menos uma (1) reserva viajada no taportal.sandals.com.br

Nós estamos sempre disponíveis para atendê-lo online, a qualquer momento, para 
melhor servi-lo. Siga-nos, compartilhe ou tweet para manter uma conexão direta 
e saber as últimas informações sobre a marca, comunique-se com seus colegas da 
comunidade de agentes do Sandals e com a equipe de executivos de vendas. 

      Faça parte do nosso Grupo do Facebook: Sandals and Beaches 
      Resorts Love Travel Agents
                                                               
Siga-nos no:   
     INSTAGRAM: @sandalsresorts @beachesresorts @garycsadler
     TWITTER: @sandalsresorts @beachesresorts @garycsadler
     FACEBOOK: Gary Sadler SR VP

 
Agentes que trabalham de casa: 
     PÁGINA DE FACEBOOK: Sandals Resorts Home-Based Agents
   




