F É R I A S!

CONFIRA 3 DICAS PARA
CURTIR COM TRANQUILIDADE

TEMPO DE FÉRIAS: FAÇA UM
PLANEJAMENTO FINANCEIRO
ESPECIAL!

ATENÇÃO: PESQUISE PREÇOS E
CONDIÇÕES ANTES DE FECHAR
PACOTES

Você conhece sua situação financeira? Tem um orçamento organizado e sabe quanto dinheiro é gasto
em cada despesa (aluguel, saúde, educação, lazer,
alimentação etc.)?

Além de bons preços, é importante tomar muito cuidado com golpes e negócios suspeitos. Economia e
preços reduzidos não são sinônimos de serviços de
qualidade e bom atendimento.

Se você mantém seu orçamento sob controle, não
terá dificuldades em desenvolver um plano financeiro para as férias. Agora, se você não tem muita
certeza de como gasta seu dinheiro, atenção para
suas finanças! Pense em destinos que se enquadrem na sua real condição financeira.

Pesquise na internet o histórico dos prestadores de
serviços, reclamações e comentários de outros clientes antes de fechar a compra. Geralmente o pagamento é feito antecipadamente e você corre o risco
de ter prejuízos. O que antes era um grande negócio
acaba saindo caro e gerando decepção.

ESTABELEÇA CATEGORIAS E DEFINA
O QUANTO GASTAR EM CADA UMA
DELAS

APROVEITE O CRÉDITO VIAGEM
COOPERFEMSA

É importante saber o quanto você pode gastar com
transporte, alimentação, hospedagem, entretenimento e compras. Estabeleça os valores de acordo
com as suas prioridades.

Você sabia que a COOPERFEMSA também possui
uma linha de crédito com taxas de juros bem mais
competitivas, para você aproveitar as suas férias
com muita tranquilidade?

Se prefere ir a bons restaurantes e experimentar
pratos diferentes, faça uma reserva especial para
desfrutar da gastronomia local. Se é essencial o conforto e o descanso, priorize a escolha dos melhores
locais para se hospedar. A mesma ideia vale para
quem quer passear e aproveitar o lazer ao máximo.

Em até 24 parcelas com juros 1,59% a.m.*

Leve uma reserva para emergências, afinal sempre
podem surgir situações não planejadas. É bom estar
preparado e evitar surpresas desagradáveis.

*

PARCELAMENTO

FAÇA UMA SIMULAÇÃO:
CLIQUE AQUI!
Empréstimos sujeito a análise de crédito e redução do prazo.

CONHEÇA NOSSOS PARCEIROS
VIAN’S TOUR
DESCONTO DE 5% NOS PACOTES.

AGÊNCIA VISÃO
DESCONTO DE ATÉ 7% EM TODOS OS PACOTES.

(11) 2308-8177 / (11) 99334-5823
vianstour@gmail.com

(31) 3384-4085 / 3025-4541 / 3025-4509

sac.cooperfemsa@kof.com.mx

cooperfemsa.com.br

/cooperfemsa

@cooperfemsa

