GOL e Smiles anunciam novas
regras e benefícios para o
acúmulo de milhas
São Paulo, 06 de outubro de 2016 - A GOL Li nhas Aéreas Inteligentes S.A. (“GLAI”), (BM&FBOV ESPA:
GOLL4 e N YSE: GOL ), (S&P: CCC, Fitc h: CC e Moody’s : Caa3), o maior grupo brasileiro de serviços de
transporte aéreo anuncia que implementará com sua subsidiária Smiles S.A. (BM&FBOVESPA: SMLE3),
a partir de 03 de janeiro de 2017, novas regras para o acúmulo de milhas e para o upgrade de
categorias no Programa Smiles.
O objetivo maior desse projeto é melhorar a experiência dos clientes GOL e Smiles tornando o
programa mais competitivo, e focado em fidelizar ainda mais clientes. As novas regras também
proporcionarão o acúmulo de milhas em voos promocionais, inclusive feirões, além de benefícios
adicionais para clientes das categorias Ouro e Diamante.
“Hoje a GOL é a aérea que mais transporta passageiros no país, seja no mercado de lazer ou no
corporativo e, por isso, estamos em parceria com a Smiles, promovendo importantes mudanças no
programa de fidelidade. Queremos valorizar ainda mais a relação com os nossos clientes, oferecendo
mais vantagens ao longo da cadeia de viagem e facilitando o gerenciamento e a utilização das milhas
acumuladas”, afirma Maurício Parise, diretor de marketing da GOL.
Para maiores

informações sobre a mudança, acesse o novo regulamento através do s sites

www.novasmiles.com.br e www.smiles.com.br.
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So b re a GOL Linhas Aé re as Inte lig e nte s S.A.
Maior gr upo br asileir o de ser viços de tr anspor te aér eo e viagens, com r eceita anual super ior a R$10 bilhões, composto por tr ês negócios
pr incipais: transporte de passageir os, transporte de car gas e pr ogr ama de coalizão. A G O L é a maior companhia aér ea de baixo custo e melhor
tar ifa da Amér ica Latina, oper ando cer ca de 860 voos diár ios par a 65 destinos, sendo 13 inter nacionais na Amér ica do Sul e Ca r ibe. A G O L LO G é
o ser viço de tr anspor te de car gas e logística da GLAI atendendo a mais de 3.000 municípios br asileir os e, por meio de par ceir as, outr os 90
destinos inter nacionais em 47 países. A S M I L E S é um dos maior es pr ogr amas de coalizão da Amér ica Latina com mais de 11 milhões de
par ticipantes inscritos, per mitindo que eles acumu lem milhas e r esgatem bilhetes par a mais de 700 localidades em todo o mundo. Com ações
negociadas na BM&FBOVESPA (GOLL4) e na NYSE (GOL), a GLAI possui r atings CCC (Standar d & Poor 's), CC (Fitch) e Caa3 (Moody’s).
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