EXPERIÊNCIAS INCRÍVEIS E TURISMO INTELIGENTE VOCÊ ENCONTRA AQUI!
PLATAFORMA E-COMMERCE PARA TURISMO DE EXPERIÊNCIA
QUEM SOMOS?
A Experience Infinity nasceu da vontade de realizar
sonhos. Nosso serviço personalizado conta com
agentes altamente qualificados para te orientar e auxiliar
durante experiências inesquecíveis.
Viva cada experiência com intensidade, sinta o prazer e a
felicidade de vivenciar momentos únicos. Nós chegamos
ao mercado para inovar o modo como você vive e
experimenta os lugares onde visita, valorizando e
resgatando culturas e turismo locais.

POR QUE ESTAR NA EXPERIENCE
INFINITY?
Nós oferecemos experiências em diversas localidades
no Brasil e proporcionamos uma visibilidade nacional e
internacional para o mercado do turismo.
Uma oportunidade única para vender seus serviços
turísticos sem gastar em uma construção de plataforma
exclusiva. Este é o nosso papel e temos o maior prazer
em oferecer nossos serviços sem custo nenhum para
cadastro, olha que maravilha?!

Veja nossos recursos:
SEJA UM DE NOSSOS AGENTES
PARCEIROS!
É muito fácil e queremos que nosso Brasil seja um
dos destinos mais incríveis para se vivenciar e você
parceiro pode conquistar o mercado cada vez mais!!!
Estamos aqui para colaborar com suas vendas.

Opção de Compras de várias experiências turísticas de
uma só vez
Venda casada
Ações comerciais
Plataforma Multilíngue
Autonomia dos fornecedores para cadastrar suas próprias
atividades
Filtros por destinos, categorias, público e valores
Conteúdo com fotos e áudio-visual
Plataforma de Pagamento nacional e internacional,
débito, dois cartões de crédito, depósito em conta e Paypal
Campanhas de marketing pelas mídias sociais
Facebook, Instagram, Adwords.

COMO SE CADASTRAR?
É muito fácil se cadastrar. Melhor ainda, é gratuito.
Entre em nosso site: www.experienceinfinity.com.br e
clique em “Seja um Agente”. Basta preencher o
formulário com os dados da empresa e da experiência,
anexar fotos e vídeos que iremos entrar em contato o
mais breve possível. Aguarde, pois faremos nossa análise
para maiores esclarecimentos caso tenhamos alguma
dúvida. Caso seu serviço turístico não seja aprovado,
fique tranquilo, nós iremos lhe avisar e sugeriremos
algumas modificações para adequarmos aos nossos
padrões.
COMO RECEBER PAGAMENTOS?
Uma vez comprado pelo usuário, você irá receber
uma notificação da compra em seu e-mail. Não existe
taxa nenhuma para cadastro das experiências, seus
sserviços serão disponibilizados gratuitamente e só
recebemos algo se caso seus serviços forem vendidos.
Nosso serviço é comissionado em 30% e somente
cobrado quando feita a venda dos serviços turísticos. A
taxa é para cobrir despesas de transação de pagamentos
dos cartões e para garantir o funcionamento operacional
das vendas e da plataforma. A Experience Infinity fará o
pagamento no mês subsequente à realização da
experiência turística através de depósito na conta da
empresa cadastrada. Os dados bancários serão
solicitados após cadastro para que possa se sentir
tranquilo quanto às informações fornecidas.

