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A “De Palmas Turismo” criou o seu Clube de Vantagens, que funciona como um 

verdadeiro programa de milhas. 

 

Com apenas R$30,00 mensais vocês terá direito a diversos descontos e benefícios 

exclusivos. 

 

Venha fazer parte de nosso programa!!! 

 

CONFIRA AS VANTAGENS!!! 

 

 30% de desconto em todas as nossas viagens que custem o valor de até 

R$500,00! 

 

 20% de desconto em viagens que custem o valor entre R$501,00 e 

R$1.000,00! 

 

 10% em viagens acima de R$1.001,00! 

 

Isso mesmo, você recebe esses descontos em qualquer viagem nossa sem 

nenhum limite durante todo o ano!!! 

 

 

 50% de desconto em viagens de até R$500,00 no mês de seu aniversário! 

 

 Concorra a uma gratuidade todos os meses em nossas promoções exclusivas 

somente para membros do grupo. 

 

 Trilhas gratuitas em nossas trilhas no Rio de Janeiro. 

 

Em 2021 teremos nosso projeto mensal de trilhas no município do Rio de 

Janeiro e quem faz parte de nosso Clube de Vantagens não paga pelo serviço! 

 

 Desconto em atividades realizadas pela “De Palmas” como rapel, rafting e 

festas. 
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 Receba em primeira mão as nossas novidades. 

 

Você saberá antes de todos sobre os nossos eventos, assim você não corre o 

risco de perder a vaga e ficar de fora daquela viagem tão concorrida e com as 

vagas limitadas. 

 

 Festas exclusivas para participantes do Clube de Vantagens. 

 

Isso aí! Festas exclusivas apenas para os membros do grupo. 

 

 Assessoria para as suas viagens. 

 

Você está de férias ou com tempo para fazer uma viagem que não estamos 

ofertando? Não tem problemas, ajudaremos a montar o seu roteiro com dicas, 

contatos de pousadas e demais prestadores de serviços, e todas as informações 

que vão agilizar o seu tempo e proporcionar uma viagem incrível! 

 

 

 Serviço de guiamento com carro buscando em casa durante a semana. 

 

Está em casa sem companhia e quer pegar aquela praia ou fazer aquela trilha? Chama a 

gente que te levamos com preço diferenciado*. 

Máximo de 4 pessoas, sendo necessária no mínimo 2  (duas) para o serviço. 

 

 Vaga nas viagens de reconhecimento da “De Palmas Turismo”. 

Isso mesmo!!! Sabe aquele paraíso que vamos fazer o reconhecimento? Você poderá 

participar a preço de custo!!! 

 

 Montagem de roteiros especiais para o nosso grupo de Vantagens. 

 

Nossa família do “Clube de Vantagens” quer ir a um local especial? Tem a 

quantidade mínima para o serviço? Tiramos essa viagem da cartola e levamos 

você! 
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 Divulgação de prestações de serviços de membros do grupo. 

 

Você é autônomo, trabalha com fotografia, massagem, terapias e outros, e quer 

divulgar o seu trabalho para os participantes do grupo? Fique a vontade! Nós te 

ajudamos fazendo mais pessoas conhecerem os seus serviços. Além disso, 

ajudaremos na divulgação em nossos canais digitais. 

 

 

 Desconto em serviços de parceiros. 

Vamos montar um esquema de desconto para os membros do grupo conhecerem o seu 

trabalho? Vamos seguir juntos!!! 

 

 

COMO PARTICIPAR? 

Faça a sua inscrição na aba do Clube de Vantagens em nosso site. Basta efetuar a 

assinatura.  

 

Após este processo você receberá um email com as demais orientações. 

 

Depois desta fase, basta efetuar o pagamento mensal da tarifa de R$30,00 de nosso 

Clube de Vantagens.  

 

COMO EFETUO O PAGAMENTO DA MENSALIDADE? 

 

Enviaremos mensalmente boleto bancário ou link do Paypal, Pagseguro ou PicPay 

conforme a sua escolha e a data desejada de pagamento mensal. 

 

À PARTIR DE QUANDO TENHO DIREITO AOS BENEFÍCIOS? 

Teremos uma carência de 2 (dois meses). A partir desta carência, no terceiro mês você 

já estará participando. A ideia é já iniciar os benefícios em janeiro de 2021. 
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POSSO PERDER OS BENEFÍCIOS E/OU SAIR DO GRUPO? 

Para manter os benefícios é necessário o pagamento todo mês. Em caso de não 

pagamento, só poderá retornar ao grupo e ter direito novamente as promoções após a 

carência de 2 (dois) meses. 

Caso tenha vontade de sair não é cobrada nenhuma taxa e caso deseje retornar 

futuramente não há problemas. 

 

COMO RECEBEREI AS NOVIDADES E PROMOÇÕES? 

Você receberá através de email e também em um grupo de Whatsapp criado para os 

membros receberem tais informações. 

Mas não se preocupe, só será permitido postar conteúdo a equipe da “De Palmas” 

assim seu whatsapp não fica sobrecarregado. 

 

COMO INTERAGIR E COMBINAR VIAGENS EXCLUSIVAS E DEMAIS 

BENEFÍCIOS? 

Basta nos enviar a sua proposta que teremos uma interface em nosso site onde faremos 

as pesquisas com os demais participantes. E para os que curtem grupo teremos um 

aberto entre os membros que quiserem participar, mas quem não participar será 

comunicado das pesquisas, informações e demais eventos por email e o grupo fechado 

de Whatsapp. 

 

Venha fazer parte de nosso CLUBE DE VANTAGENS e receba um mundo de 

benefícios!!! 

 

Nosso Clube ainda está no início. Então a sua opinião é muito importante para nós. Ainda 

estamos fazendo ajustes, mas criamos essa interface provisória porque queremos dar desconto 

logo para vocês!!!  

 

Sejam bem vindos ao nosso Clube de Vantagens!!! 
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Tem mais dúvidas? Ficaremos felizes em esclarece-las através de nosso 

Whatsapp: 21 97612-6943 Jansen 

 

Ou nosso mail: depalmasturismo@yahoo.com.br 

 

Paz e bem!!! 

 

 


