
Reserve seu Lugar no Primeiro Trimestre

Entre em contato com os  
hotéis Hiltons de Chicago para 
garantir essa oferta. Gerente  
de vendas: +1 312-621-7325.  
Essas ofertas são válidas apenas 
para o Q1 2020, 2021 e 2022

• Até USD 5,000 de cortesia em custo de produção para  
o mínimo de 100 peak nights

• Energia elétrica grátis
• 19% de desconto em Catering
• $19 por garrafa de café, até 19 garrafas.
• 50% de desconto aplicável em estacionamento (exceto para  

serviço de manobrista)
• 1 upgrade para suíte a cada 50 acomodações.
• O dobro de pontos no programa Hilton Honors Meeting Planner
• 19% de desconto aplicáveis a 2ª reunião durante 2019

Termos e Condições: Oferta sujeita a disponibilidade nos hotéis Palmer House, a Hilton Hotel, Hilton Chicago e/ou The Drake, a Hilton Hotel para programas reservados entre 1 de janeiro de 
2020 e 31 de março de 2020; 1º de janeiro de 2021 a 31 de março de 2021; e / ou 1º de janeiro de 2022 a 31 de março de 2022. Esta oferta está sujeita a alterações e disponibilidade no momento 
da reserva. Não é válido para negócios previamente reservados ou confirmados. Descontos se aplicam ao uso de serviços de hotel e/ou fornecedores. 20% de desconto em catering é 
exclusivo para alimentos e bebidas não alcoólicas para eventos de banquete. As bebidas alcoólicas não estão incluídas nos descontos para eventos de banquetes de catering. USD 20.00 por 
garrafa de café é exclusivo para o banquete de café e não se aplica a pedidos especiais de café. Garrafas adicionais serão cobrados na tarifa vigente do hotel no momento do programa. 50% 
de desconto no estacionamento é para os participantes que reservam estacionamento para um (1) veículo de passageiros por participante e local de estacionamento preferido do hotel e / 
ou fornecedor, varia de acordo com o hotel e é baseado nas capacidades da garagem.  O estacionamento com manobrista não será honrado. Ganhe até 100.000 pontos Hilton Honors para 
programas de 25 noites de quartos totais ou mais atualizados. Hilton Honors ™, incluindo ganhos e resgates de pontos, está sujeito aos Termos e Condições do Hilton Honors. Deve-se ser 
um membro do programa Hilton Honors para ser elegível a receber os pontos duplos pelo Meeting Planner Points. 20% de desconto em reuniões futuras são baseadas na disponibilidade, 
não podem ser combinadas com nenhum outro desconto ou oferta e estão sujeitas à discrição do hotel. Nenhum outro desconto ou oferta pode ser combinado e o programa deve ser 
reservado no Q1 2020, 2021 e / ou 2022. Para reservar a oferta do Chicago Dibs First Quarter por telefone, ligue para o nosso Complexo de Vendas Hiltons of Chicago em +1 312-621-7325 e 
solicite a oferta de reunião “Chicago Dibs” ou entre em contato diretamente com o gerente de vendas do Complexo de Vendas Hiltons of Chicago.
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