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Ofertas especiais do seu Concierge 



Estamos disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, inclusive online! 

Clique aqui e acesse conteúdos exclusivos na Plataforma Digital de Viagens Mastercard 

0800 725 2025  - opção 2  

mastercard.pt-br@tengroup.com 

No último ano, o Mastercard Viagens e Concierge disponibilizou cupons de descontos 

especiais no Ifood, aplicativo de entregas disponível em todo o país. Para você que 

desfrutou desses benefícios, selecionamos ofertas imperdíveis para você conhecer e 

aproveitar. Caso precise de qualquer apoio para resgatar as ofertas ou mais sugestões, 

conte conosco. Estamos disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, em um serviço 

cortesia para você. Clique aqui ou ligue 0800-725-2025. 

Benefícios para melhorar o seu 2022 

https://travel.mastercard.com/
https://travel.mastercard.com/
https://travel.mastercard.com/


Estamos disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, inclusive online! 

Clique aqui e acesse conteúdos exclusivos na Plataforma Digital de Viagens Mastercard 

0800 725 2025  - opção 2 

mastercard.pt-br@tengroup.com 

Renove seus looks com a Hering 

Com peças voltadas ao público feminino e masculino, a Hering é conhecida 

nacionalmente e se destaca pela ampla aceitação em todas as faixas etárias. A marca 

prioriza conforto e estilo em modelos despojados e únicos. Faça suas compras no site da 

marca e desfrute de 15% de desconto em todos os pedidos. 

Para resgatar a oferta, ligue 0800 725 2025 (opção 2) ou acesse nossa plataforma digital. 

https://travel.mastercard.com/
https://travel.mastercard.com/
https://travel.mastercard.com/member-benefits/details/3330


Estamos disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, inclusive online! 

Clique aqui e acesse conteúdos exclusivos na Plataforma Digital de Viagens Mastercard 

0800 725 2025  - opção 2 

mastercard.pt-br@tengroup.com 

Peças versáteis com a Dzarm 

Inspirada por mulheres autênticas que buscam versatilidade, a Dzarm traz tendências, 

modelagens diferenciadas e estampas exclusivas a cada nova coleção. Clientes do 

Concierge podem desfrutar de 30% de desconto em produtos selecionados no site da 

marca. 

Para resgatar a oferta, ligue 0800 725 2025 (opção 2) ou acesse nossa plataforma digital. 

https://travel.mastercard.com/
https://travel.mastercard.com/
https://travel.mastercard.com/member-benefits/details/4213


Estamos disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, inclusive online! 

Clique aqui e acesse conteúdos exclusivos na Plataforma Digital de Viagens Mastercard 

0800 725 2025  - opção 2 

mastercard.pt-br@tengroup.com 

Escolhas surpreendentes com a Found It 

A Found It nasceu com o propósito de oferecer presentes criativos e de bom gosto, com  

atendimento eficiente e entrega rápida. Ao longo dos anos, a marca cresceu e manteve 

a missão de produzir e entregar mimos para todas as ocasiões, dos mais clássicos aos mais 

irreverentes, uma forma encantadora de transmitir sua mensagem e mudar 

completamente o dia de quem recebe. Faça suas compras no site da marca e garanta 

descontos de até 35% em produtos selecionados. 

Para resgatar a oferta, ligue 0800 725 2025 (opção 2) ou acesse nossa plataforma digital. 

https://travel.mastercard.com/
https://travel.mastercard.com/
https://travel.mastercard.com/member-benefits/details/3941


Estamos disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, inclusive online! 

Clique aqui e acesse conteúdos exclusivos na Plataforma Digital de Viagens Mastercard 

0800 725 2025  - opção 2 

mastercard.pt-br@tengroup.com 

Bons vinhos com a Evino 

A Evino envia rótulos de qualidade para a mesa do consumidor, em curadorias 

cuidadosas e que agradam a todos os perfis de clientes. Na loja online, você encontra 

bebidas de diversas marcas, uvas e safras, com entrega para todo o Brasil Aproveite 40 

reais de desconto na sua primeira compra e 20 reais nas demais, se o valor total for acima 

de 200 reais. 

Para resgatar a oferta, ligue 0800 725 2025 (opção 2) ou acesse nossa plataforma digital. 

https://travel.mastercard.com/
https://travel.mastercard.com/
https://travel.mastercard.com/member-benefits/details/2047


Estamos disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, inclusive online! 

Clique aqui e acesse conteúdos exclusivos na Plataforma Digital de Viagens Mastercard 

0800 725 2025  - opção 2 

mastercard.pt-br@tengroup.com 

Adquira novos conhecimentos com a Digital House 

Em parceria com o Mastercard Viagens e Concierge, a Digital House oferece um 

desconto especial em 11 cursos intensivos e programas executivos nas áreas de 

Programação, Dados, Marketing Digital, Experiência do Usuário (UX) e Negócios. Você tem 

acesso a 40% de desconto no valor total do curso escolhido. Confira a lista: 

• Cursos intensivos: 

Desenvolvimento Web Full Stack 

Desenvolvimento Mobile Android 

Desenvolvimento Mobile iOS Data 

Analytics 

Data Science 

Marketing Digital 

Marketing Digital Avançado 

Experiência do Usuário (UX) 

Gestão de Produtos Digitais 

 

• Programas Executivos: 

Gestão de Marketing Digital 

Imersão em Transformação Digital 

 

Estude de onde estiver com aulas em formato 100% remoto e ao vivo. Os cursos intensivos 

têm até 200 horas, com cinco meses de duração, e os cursos executivos possuem 50 horas, 

com um ou três meses de duração.  

Para resgatar a oferta, ligue 0800 725 2025 (opção 2) ou acesse nossa plataforma digital. 

https://travel.mastercard.com/
https://travel.mastercard.com/
https://travel.mastercard.com/member-benefits/details/4658


Estamos disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, inclusive online! 

Clique aqui e acesse conteúdos exclusivos na Plataforma Digital de Viagens Mastercard 

0800 725 2025  - opção 2 

mastercard.pt-br@tengroup.com 

Conhecendo o Concierge 

Quando se fala em concierge, pode ser que a primeira imagem que venha à sua cabeça 

seja a do funcionário gentil e solícito na recepção do hotel. Mas o conceito vai muito 

além disso. Nossa equipe de especialistas está aqui para ajudar você em todos os 

aspectos da sua rotina, desde comprar a ração do seu pet, até encontrar uma edição 

rara do seu livro de cabeceira, passando por dicas de restaurantes, hotéis, aluguel de 

carros e cursos no Brasil e no mundo.  

Ofertas e benefícios: temos ofertas exclusivas em parceria com as principais marcas de 

delivery de comida, clubes de assinatura, lojas de roupas e eletrodomésticos, atividades 

virtuais e muito mais. 

Para resgatar as ofertas deste guia ou conhecer mais opções, basta acessar a seção de 

"Ofertas e Experiências" na nossa plataforma digital. Se desejar encontrar algum tema do 

seu interesse, escreva uma palavra-chave no campo “Procurar por nome”. Algumas 

ofertas são resgatadas por meio de cupons ou hotsites. Em outros casos, um especialista 

em estilo de vida entrará em contato após você fazer o pedido. Ao final da página de 

cada oferta, você encontra todos os termos e condições em detalhes.  

Na plataforma você também pode reservar hotéis e restaurantes no Brasil e no mundo, 

muitos dos quais com condições especiais para clientes Concierge. E na aba “Inspire-se” 

você confere artigos com as principais tendências em viagem e consumo, além de dicas 

práticas de estilo de vida, organização, receitas e muito mais.  

https://travel.mastercard.com/
https://travel.mastercard.com/
https://travel.mastercard.com/member-benefits/search
https://travel.mastercard.com/landing


Estamos disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, inclusive online! 

Clique aqui e acesse conteúdos exclusivos na Plataforma Digital de Viagens Mastercard 

0800 725 2025  - opção 2 

mastercard.pt-br@tengroup.com 

Termos e condições 

O material de indicações do Mastercard Viagens e Concierge tem apenas caráter 

informativo.   

Por favor, note que nenhum dos valores mencionados neste material está garantido até 

o momento da compra e por este motivo valores e disponibilidades estão sujeitos a 

alterações sem prévio aviso. Solicitamos que revise com nosso atendimento no 

fechamento de sua compra.  

As ofertas não podem ser combinadas com outra oferta ou promoção que possa estar 

disponível nas plataformas dos prestadores. 

Compras realizadas através do Mastercard Viagens e Concierge aparecerão em sua 

fatura com o nome do parceiro escolhido para a prestação do serviço. Em caso de 

dúvidas na cobrança, entre em contato conosco.   

O Mastercard Viagens e Concierge não cobra nenhum valor para cancelamentos e 

alterações. Porém, seguimos as políticas determinadas pelos próprios operadores para 

cada tipo de compra. Pedidos não-reembolsáveis não são passíveis de cancelamentos 

e alterações sem a cobrança do valor total.  

Para solicitar reservas pelo Chat Mastercard é necessário fazer o login na Plataforma 

Digital.   

Todas as ofertas e benefícios mencionados estão sujeitos a termos e condições. Elas 

podem sofrer alterações ou serem descontinuados sem aviso prévio.  

O pagamento de todas as compras relacionadas às ofertas é de responsabilidade do 

cliente. Método de pagamento preferencial: cartão de crédito. 

As reservas devem ser confirmadas por meio do Concierge para que os benefícios sejam 

aplicados. Para mais informações, entre em contato conosco. 

Forma de pagamento, política de cancelamento, custos de frete e área de cobertura 

de entregas seguem os termos e condições do fornecedor. 

Algumas campanhas podem exigir a aplicação de cupons de desconto e em outros 

casos o site da parceria pode ter o desconto já aplicado. 

Viaje tranquilo com o seu seguro-viagem MasterAssist e adquira um upgrade na sua 

cobertura. Clique aqui para saber mais e aproveitar seu benefício. 

*Aplicam-se termos e condições.  
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