
Inúmeros destinos. Uma origem.

O Famous Agents - programa de capacitação e recompensas de agentes de viagem mais empolgante da indústria - conecta 

você e seus clientes a uma extraordinária coleção de oportunidades de viagem nos hotéis Raffles, Fairmont, Swissôtel e 

onefinestay, bem como nas propriedades participantes do Sofitel e Pullman em todo o mundo.

Ao ingressar no programa Famous Agents, você receberá informações e promoções de viagem exclusivas. E toda vez 

que fizer uma reserva para seus clientes em uma de nossas propriedades participantes, você ganhará pontos, que poderá 

trocar por recompensas fabulosas.

Cadastre-se agora mesmo no site famousagents.frhi.com

Já é membro? Revise o conteúdo para obter dicas sobre como extrair o máximo proveito do programa Famous Agents.



Como membro do programa Famous Agents, você pode 

aprimorar seus conhecimentos das marcas AccorHotels 

através da Learn With Us, nossa plataforma de aprendizagem 

eletrônica. Você não apenas obtém insights sobre os recursos 

exclusivos do nosso programa e de nossas marcas, mas 

também pode ganhar pontos de bônus do programa Famous 

Agents! Você também terá acesso a ofertas exclusivas de 

uma série de destinos mundiais, abrindo um universo inteiro 

de oportunidades para você e seus clientes experimentarem 

nossa hospitalidade.

Recompensas empolgantes esperam por você
Cada vez que enviar seus clientes para nossas propriedades 

participantes, você ganhará pontos - válido para reservas 

em todas as categorias de quarto, bem como para reservas 

feitas com operador - os quais poderá resgatar para adquirir 

recompensas incríveis para você. Basta informar seu número do 

programa Famous Agents no momento da reserva, e seus pontos 

serão adicionados à sua conta do programa Famous Agents 

aproximadamente 10 dias após o check-out do seu cliente.

Acompanhar as reservas de seus clientes é simples
•	 Para	reservas	realizadas	através	do	GDS,	digite	“FA”	+	o	seu	

número	de	seis	dígitos	do	programa	Famous	Agents	no	campo	

Special	Instructions	(SI)	(por	exemplo,	FA123456).

•	 Para	reservas	realizadas	on-line	(através	dos	sites	raffles.com,	

fairmont.com	ou	swissotel.com),	digite	“FA”,	seguido	do	seu	

número	de	seis	dígitos	do	programa	Famous	Agents,	no	campo	

Famous	Agents	field	(por	exemplo,	FA123456).

•	 Para	reservas	realizadas	em	propriedades	onefinestay,	informe	seu	

número	de	seis	dígitos	do	programa	Famous	Agents	ao	agente	de	

reservas	responsável.

•	 Para	reservas	realizadas	através	de	nossos	Call	Centers,	informe	seu	

número	de	seis	dígitos	do	programa	Famous	Agents	ao	agente	de	

reservas	responsável.

•	 Reservas	feitas	com	operador	devem	ser	monitoradas	manualmente	

no	controle	de	reservas	do	Famous	Agents.	Basta	se	conectar	à	sua	

conta	e	clicar	em	“Enviar	minhas	reservas	por	operador”.	Você	será	

direcionado	à	página	Reservas	por	operador	e	poderá	enviar	até	seis	

reservas	de	uma	vez.

Um programa de formação para agentes de viagem

Para mais informações
Envie	um	email	para	famousagents@accor.com,	ou	ligue	para		

+1 506 387 0387	(ligação	internacional)	ou	1 866 326 6875		

(ligação	gratuita	na	América	do	Norte).

Você não é membro do Famous Agents?
Cadastre-se	agora	mesmo	no	site	famousagents.frhi.com

Para reservas realizadas por clientes
EUA/Canadá:	+1	866	840	8077

Bermudas	+1.800.204	5699

Brasil	+800	891	3666

Norte	da	China:	+10	800	714	1362

Sul	da	China:	+10	800	140	1357

Indonésia:	+180	3018	5698

Itália	+800.789.346

África	do	Sul	+800.982.083

Espanha	+900.937.684

Tailândia:	+1	800	1562	045	701

Demais	países:	+1	506	387	0381

Use	o	código	de	cadeia	do	GDS	YR	para	Raffles,	FA	para	
Fairmont,	SL	para	Swissôtel,	SB	para	Sofitel	e	PU	para	Pullman.


