
Inúmeros destinos. Uma origem.
Os hotéis e resorts FRHI reúnem uma seleção de propriedades extraordinárias de três premiadas 
marcas. Cada resort e hotel Raffles é um ponto de referência em seu respectivo local, e todos se 
distinguem pela elegância e pelo charme caseiro sem igual. Os hotéis e resorts Fairmont oferecem 
serviço impecável e atencioso, e um autêntico ambiente local. O Swissôtel combina a famosa qualidade 
suíça e um design contemporâneo novíssimo, aliados ao serviço personalizado e à eficiência.

Ao inscrever-se no Famous Agents, o melhor programa de formação e recompensas para agentes  
de viagem, você receberá informações exclusivas e promoções de viagens para nossas três marcas 
exclusivas. E a cada vez que você fizer uma reserva para um cliente em um resort ou hotel Raffles, 
Fairmont ou Swissôtel, você vai ganhar pontos que podem ser trocados por prêmios incríveis.

Inscreva-se hoje em famousagents.frhi.com

Já é membro? Consulte o guia para tirar o máximo proveito de Famous Agents.

Programa de prêmios e  
educação de agentes de viagens



UM PRGRAMA EDUCATIVO E INFORMATIVO PARA  
AGENTES DE VIAGEM

Nossos recursos de uso simples incluem esclarecedores 
módulos de aulas e boletins eletrônicos que trazem as mais 
recentes informações sobre novos hotéis, programas e 
serviços. Clientes especiais e agentes de viagens oferecem 
uma lista de destinos em todo o mundo, que incentivam 
você a experimentar pessoalmente a nossa hospitalidade.

DESCONTOS EXCLUSIVOS EM TAXAS DE AGENTES  
DE VIAGENS

Membros do Famous Agents têm acesso exclusivo a 
descontos nas taxas de agentes de viagens somente para 
membros - em toda a nossa família das marcas Raffles, 
Fairmont e Swissôtel. E, como nosso convidado de 
honra, você vai receber um presente de boas-vindas e 
visita guiada ao hotel. A taxa Famous Agents deve ser 
reservada online através da conta Famous Agents. 
Termos e condições aplicam-se. Para mais informações, 
entre em seu perfil online em famousagents.frhi.com

PRÊMIOS INCRÍVEIS

Cada vez que você manda seus clientes para os resorts  
e hotéis Raffles, Fairmont e Swissôtel, você ganha  
pontos - para reservas em todas as categorias de quarto  
e para reservas por atacado - que pode resgatar por 
prêmios incríveis para você. Basta informar o número  
do Famous Agents no ato da reserva e os pontos serão 
automaticamente somados à sua conta no Famous Agents 
(aproximadamente dez dias após o checkout do cliente).

SUPORTE TÉCNICO DO FAMOUS AGENTS

E-mail: famousagents@frhi.com 
Telefone: +1 866 326 6875 
(ligação gratuita na América do Norte) ou 
+1 506 870 6750 (internacional)

CONTROLANDO RESERVAS DE CLIENTES PARA GANHAR 
PONTOS NO FAMOUS AGENTS

•	 Reservas	feitas	pelo	GDS: 
Digite FA + o número de seis dígitos do Famous Agents no 
campo Instruções especiais (IE) (por exemplo, FA123456).

•	 Reservas	online	no	site	raffles.com,	fairmont.com		
ou	swissotel.com:	
Digite FA + o seu número de seis dígitos Famous Agents 
no campo Famous Agents (por exemplo, FA123456).

•	 Reservas	feitas	por	nossas	centrais	de	atendimento:	
Informe seu número de seis dígitos do Famous Agents  
ao agente de reservas.

•	 Reservas	feitas	por	canais	de	atacado:	
Reservas por atacado devem ser monitoradas manualmente 
no controle de reservas do Famous Agents. Simplesmente 
faça login na sua conta e clique em “Enviar minhas reservas 
por atacado”. Você será direcionado à página Reservas por 
atacado e poderá enviar até seis reservas de uma vez.

RESERVAS DE CLIENTES

EUA/Canadá +1 866 840 8077
Itália +800 789 346
Brasil +800 891 3666
Espanha +900 937 684
Norte da China +10 800 714 1362
Sul da China +10 800 140 1357
África do Sul +800 982 083
Tailândia +1 800 1562 045 701
Bermudas +1 800 204 5699
Indonésia +180 3018 5698
Todos os outros países +1 506 387 0381

Código FW da rede FRHI hotéis e resorts

fairmont.com raffles.com swissotel.com
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