CAMPANHA DE VENDAS CIRCUITOS MAPAPLUS / ALITÁLIA
 Premiação: Circuito MapaPlus pela Itália + Passagem Aérea em classe econômica
 Período de venda da campanha: 21 Junho - 15/outubro-2018
 Número de agentes de viagens premiados: 10
 Data da viagem: 18/11/2018 Retorno: 26/11/2018

REGRAS E CONDIÇÕES:

 Serão premiados os 10 agentes de viagens que mais venderem circuitos Mapaplus e
Alitalia através da Flytour MMT Viagens, ao final do período de vigência da campanha
de acordo com o ranking de pontuação estabelecido.
 O ranking de vendas será estabelecido no sistema de pontos; para cada Euro (€) em
vendas Mapaplus ou Dolar (USD) em vendas Alitalia o agente de viagens ganhará 1
ponto.
 A pontuação mínima exigida para ativar a participação será de 10.000 pontos.
 Promoção não é válida para vendas de grupos.
 O prêmio é pessoal e intransferível. Em hipótese alguma poderá ser trocado por outro
produto ou mesmo por dinheiro.
 A viagem será realizada somente na data informada, não sendo possível nenhuma
alteração por parte dos premiados, sendo no terrestre ou no aéreo.
 Por motivos operacionais ou de força maior, a viagem poderá sofrer alterações no
itinerário ou período previsto para realização.
 Essa campanha não se aplica para atendentes da Flytour MMT.
 Todas
as
vendas
deverão
ser
reportadas
através
do
e-mail:
promocaocircuitos@flytourmmt.com.br com as seguintes informações:
- Número da Venda (File) do circuito Mapaplus e do respectivo aéreo Alitalia, caso
esteja em vendas separadas.
- Nome do agente, Nome da Agência.

PREMIAÇÃO: CIRCUITO ITALIA PLUS 1 MAPAPLUS – COM PASSAGEM AÉREA VOANDO
ALITALIA.
Visitando: Veneza, Pádua, Florença, Siena, Assis e Roma.
Incluindo:









Bilhete aéreo voando Alitalia em classe econômica com saída e retorno de São Paulo.
7 noites de hospedagem com café da manhã, compartindo apartamento Duplo.
Traslado Aeroporto / Hotel / Aeroporto.
Guia acompanhante idioma espanhol.
Transporte em ônibus de turismo entre as cidades.
City Tour panorâmico em Veneza, Florença e Roma.
Taxas de embarque.
Assistência viagem Internacional.

Não inclui:







Taxas de hospedagem;
Gastos extras e de caráter pessoal;
Alimentação;
Passeios opcionais;
Despesas com passaporte ou qualquer tipo de documentação necessária;
Custos com eventuais deslocamentos de ida e volta de outras cidades para São
Paulo.

