
 

 

Clube de Vantagens da Câmara Espanhola  

 

O que é um clube de serviços? 

O clube de serviços é uma plataforma eletrônica que reúne vantagens e descontos 

em produtos e serviços de empresas parceiras destinadas aos funcionários de nossos 

associados. 

Nosso clube de serviços vem sendo desenvolvido em parceria com a Affinibox, 

plataforma que já conta com mais de 3 milhões de produtos e 200 empresas 

ofertando descontos em setores diversos como: produtos de consumo (até 70% off); 

educação (até 60% off); saúde (até 40% off); lazer e entretenimento (até 35% off).   

Quem pode participar?  

Todos os nossos associados e seus funcionários. Cada funcionário poderá entrar na 

plataforma e adquirir os cupons diários de benefícios.  

As empresas associadas que tiverem interesse poderão oferecer em nossa 

plataforma descontos em seus serviços e produtos, agregando assim mais um canal 

de divulgação efetivo de vendas em seu portfólio.  

Como funcionará esse clube de serviços? 

Para as empresas associadas à Câmara Espanhola  

A empresa interessada em divulgar algum desconto na plataforma deve 

compartilhar com a Câmara uma breve descrição do serviço ou produto, a 

porcentagem de desconto ofertada, o prazo de validade da oferta, uma foto 

ilustrativa, dados como nome do contato, telefone e e-mail para dúvidas e demais 

informações úteis pertinentes à oferta.  

IMPORTANTE: para que a divulgação da oferta esteja disponível na plataforma é 

necessário que o prazo de vencimento da oferta esteja dentro do período 

associativo à Câmara.  



 

Para os funcionários das empresas associadas à Câmara Espanhola  

Independente da empresa optar por ofertar algum desconto ou não em nossa 

plataforma, todos os funcionários das companhias associadas à Câmara poderão 

acessar nosso Clube de Vantagens. Em nosso site haverá um link de acesso à 

plataforma que levará o funcionário a um breve formulário de cadastro que deve ser 

preenchido com alguns dados pessoais e o nome da empresa em que trabalha para 

validação no sistema se de fato trata-se de um acesso de uma empresa sócia.  

Já com o acesso ao Clube, o usuário poderá navegar e escolher o benefício que 

desejar, o qual irá gerar um código do respectivo desconto a ser usado no momento 

da adesão, diretamente no site da empresa ofertante. No caso de ofertas onde o 

serviço é prestado fisicamente, será gerado um cupom do desconto que deve ser 

apresentado no local.  

IMPORTANTE: por questões de compliance da parceira Affinibox o código/cupom de 

desconto deve ser utilizado no mesmo dia em que foi gerado. Com exceções para 

casos de ofertas de passagens aéreas, hospedagens ou serviços similares que serão 

avaliados caso a caso.  

Quais os custos do uso da plataforma?  

Nossos associados poderão participar do Clube de Vantagens de forma gratuita.  

Quais as vantagens de participar da plataforma? 

O clube de Vantagens da Câmara é uma forma de oferecer benefícios aos seus 

funcionários e ao mesmo tempo expor seus serviços e produtos em uma vitrine de 

negócios de abrangência nacional, atraindo novos clientes e potencializando suas 

vendas.   

Nossa plataforma deve entrar em funcionamento ainda no segundo semestre de 

2019. Logo mais enviaremos mais informações sobre como acessar a plataforma e 

materiais de divulgação que poderão ser utilizados pela área de recursos 

humanos/comunicação para divulgação entre seus funcionários.  

Caso tenha interesse em ofertar descontos e vantagens em nossa plataforma, 

entre em contato com: clubedevantagens@camaraespanhola.org.br 


