BENEFÍCIOS E DESCONTOS
ACADEMIA 30 EXTREME
FIT
Desconto de 10% em odos
os pacotes e 15% em
estética facial e corporal.

ALIANÇA FRANCESA BH
Descontos: 25% para o
curso regular iniciantes;
25% para qualquer curso
regular nos horários
promocionais;
e 15% para qualquer curso
regular nos horários
regulares

ATLANTICA HOTELS BELO HORIZONTE
Desconto de 10% nas reservas feitas pelo site, por meio do código Italia10,
em toda a rede em Belo Horizonte:
Quality Afonso Pena, Clarion Hotel Lourdes, Radisson Blu Belo Horizonte,
Hilton Garden Inn, Go Inn Del Rey, Quality Hotel Pampulha e Comfort Confins.

ASSIM DOCE

ARCA LOJA CONCEITO

Descontos: 10% nos pratos
de almoço e 5% nos lanches
feitos na cafeteria e bolos
caseiros feitos por
encomenda..

Descontos: 30% em adornos
e 10% em móveis, quadros
e tapetes (consultoria
grátis).

BARBEARIA BIG JOHN
Desconto de 15% nos serviços
de corte de cabelo e combo
corte + barba (segunda a
quarta- feira e pagamento à
vista).

BAROLIO
Desconto de 10% na conta
para duas pessoas.

BARBEARIA ISAC BH
LOURDES
Descontos: 20% nos
serviços de corte ou
barboterapia às segundas e
terças-feiras; 13% de quinta
a sábado (desconto sobre
o preço de tabela do dia)

BH CHECK UP MÉDICO
Desconto de 20% nos
serviços.

BRITANIA

BUDDYS

Desconto em todos os
produtos no site:
www.vendamaisbritania.
com.br

Desconto de 7% sobre o
valor total do curso regular
da Buddys, 10% de desconto
em cursos rápidos, desconto
não cumulativo com outras
promoções

COMPRA CERTA
Site com descontos em grandes marcas, Brastemp, Consul e KitchenAid.
(Produtos novos e com pequenas avarias).

CULTURA INGLESA BH

EST! EST!! EST!!!

Desconto de 15% nas
mensalidades até a data de
vencimento. Não retroativo e
não cumulativo. Válido,
somente, para as unidades
em Belo Horizonte (MG).

Panna cotta gratuita para
associado + um
acompanhante.

ESUITES SION,
LUXEMBURGO E LAGOA
SANTA.

FUNDAÇÃO TORINO

10% de desconto na tarifa
do dia.
www.verthoteis.com.br

GARAGEM 11
(Instrumentos musicais)
descontos: 12% em todos os
produtos e 30% no aluguel de
estúdio para ensaios

Desconto de 10% nos cursos
de língua estrangeira.

. HOTEL HOLIDAY INN
SAVASSI
Desconto promocional na
tarifa do dia.

HOTEL FAZENDA SANTA
MARIA
Desconto de 10% no valor
da diária e 1 (um) escaldapés revitalizante ou
relaxante por hóspede.

IBMEC
Cursos de Curta Duração: Presencial Ibmec- Belo Horizonte, Brasilia e Rio De
Janeiro Barra e Centro: 15%. Presencial Metrocamp - Campinas: 20%. EAD
Ibmec: 22%
Graduação: Presencial Metrocamp – Campinas: 20%
Pós-graduação: Presencial Ibmec – Belo Horizonte, Brasilia e Rio De Janeiro
Barra e Centro: 15%. Presencial Metrocamp – Campinas: 20%. EAD Ibmec:
14%
Mestrado: Mestrado Profissional – Rio De Janeiro Centro: 10%

INTERVIP

LIVRARIA BIKAS

Desconto de 50% na taxa
administrativa para cursos no
exterior

Desconto de 10% para
pagamentos à vista ou
parcelados em 3 vezes para
toda a loja (exceto uniforme
do Colégio Santo Agostino).

MERCAT VIDA SAUDAVEL
Desconto de 10% nas refeições
do restaurante e coffee breaks
saudáveis para eventos
empresariais.

MISTRAL
Seleção de vinhos com até
20% de desconto.

MARINELLI TEAM
(concessionária)
Descontos: 5% em revisões
programadas
e 10% em mão de obra para
outros serviços (pagamento
em até 4 vezes nos cartões
Visa ou Mastercard).
.

MERCURE HOTEL
LOURDES
Desconto de 15% sobre a
diária vigente
na central de reservas do
hotel.

NETSHOES

MOVIDA

Desconto em todos os produtos
no site

Desconto de 8% no valor da
tarifa no ato da locação do
veiculo.

NONNA CARMELA

ÓTICA TAMOIO

Desconto de 10% na conta
para duas pessoas (exceto
bebidas).

Desconto de 15% na venda
de armações
e lentes corretivas.
Atendimento in loco.

PHILCO

PORCÃO BELO
HORIZONTE

Desconto em todos os produtos
no site:
www.vendamaisphilco.com.br

Desconto de 30% para o
associado e
seus acompanhantes: de
terça a sábado, almoço e
jantar.

PROVINCIA DI SALERNO
Peça um prato e ganho outro de igual ou menor valor. IMPORTANTE: Válido
somente terças, quartas e quintas feiras durante o almoço ou jantar. (Não é
válido para os fins de semana e nem em vésperas de feriado ou datas
comemorativas). Permitido apenas um cartão por mesa

PURO AFETO: BANHO E
TOSA
Desconto de 15% em serviços
de banho
e tosa (hidratação grátis e
descontos
maiores para pacotes).

SAPORE D’ITALIA
Desconto de 15% no prato
principal.

SPA LÓTUS

SPA PREMIER

Descontos: 10% em
massagens; 12% em
acupuntura, rituais, day spa e
banhos.

Desconto de 10% em todos
os serviços

SUGGAR
Site com preços promocionais:
www.suggar.com.br/parceiros/
camaraitalianamg

STUDIO ARQUITETAS
ASSOCIADAS
Descontos nos valores dos
projetos.

UNI BH

WIZARD SAVASSI

Graduação: Desconto de 30%
nas mensalidades (exceto para
o curso de Medicina). Desconto
não contempla as taxas de
matrícula e rematrícula
Pós-Graduação: Desconto de
20% nas mensalidades.
Desconto não contempla as
taxas de matrícula e
rematrícula. Desconto
extensivo para filhos e
cônjuges.

Desconto de 20% nos cursos
de língua estrangeira Class e
Way.

ZATTINI

TOP TRAINING CENTER

Site com preços promocionais:
www.zattini.com.br/clubebenefi
cios

Desconto de 10% em todos
os cursos.

Benefício: Até 15% de
desconto

Smart Inteligência Empresarial
10% de desconto nos cursos abertos e diferenciais para programas
incompany.
http://smartie.com.br

