
LOTUS LANÇA CLUBE DE VANTAGENS
LOTUS CLUBE DE VANTAGENS OFERECE DIVERSOS DESCONTOS PARA SEUS CONDÔMINOS

Os meses de novembro e 
dezembro de 2020 foram 
de muito trabalho para 

diretoria da Lotus. Um novo 
projeto foi iniciado com o ob-
jetivo de levar aos seus condô-
minos uma série de vantagens. 
Uma parceria com a Partiu!, 
umas das maiores startups de 
varejo do Brasil, foi fechada, 
e em janeiro de 2021, a Lotus 
lançou o Lotus Clube de Van-
tagens. A Lotus agora passa a 
fazer parte de uma rede nacio-
nal de parceiros, que oferecem 
descontos em estabelecimen-
tos de diversos segmentos. O 
serviço já é sucesso no Brasil, 
e agora está disponível com ex-
clusividade para os condômi-
nos da Lotus, que podem apro-
veitar os descontos através do 
aplicativo da Partiu!. O Lotus 
Clube de Vantagens tem parce-
ria com mais de 1000 estabele-
cimentos físicos e virtuais em 
todo Brasil. Em Belém são mais 

de 60 das melhores empresas 
de diversos segmentos. Para ter 
acesso aos descontos, os clien-
tes da Lotus devem baixar o 
aplicativo “Partiu Vantagens” 
na Play store ou Apple Store e 
em seguida ir em “Quero parti-
cipar do clube”. Em “tenho um 

código promocional”, deve ser 
inserido o código que está na 
carta enviada para cada con-
dômino para todos os condo-
mínios da Lotus. A partir dai 
basta acessar o app e aproveitar 
todos os descontos que a Lotus 
e a Partiu tem para oferecer.
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Com muita alegria, celebramos 
mais um ano de parceria

com os condomínios:
Ed. Stella - 27 anos.
Ed. Alda - 22 anos.

Ed. San Marco - 21 anos.
Ed. Verde Mar - 21 anos.

Ed. Ilha de Capri - 17 anos.
Ed. Quinta de Évora - 16 anos.

Ed. Ilha de Creta - 12 anos.
Ed. Torre de Toledo - 10 anos.
Ed. Montebianco - 09 anos.
Ed. Arte Cristal - 09 anos.
Ed. Rio Poana - 08 anos.

Ed. Horto Boulevard - 08 anos.
Ed. Passárgada - 08 anos.

Ed. Sol e Mar - 07 anos.
Ed. Luanda I - 06 anos.

Ed. Altos do Umarizal - 05 anos.
Ed. Parque Independência - 04 anos.

CONDOMÍNIOS
ANIVERSARIANTES

ORIENTAÇÃO JURÍDICA GRATUITA
Entre tantas vantagens, a Lotus 
disponibiliza para seus clien-
tes orientação jurídica gratuita.  
Como funciona? Caso nossos 
clientes tenham dúvidas em as-
suntos relacionados a legislação 
ou nosso atendimento perceba a 
necessidade de maiores esclare-
cimentos, a Lotus entra em con-
tato com seus advogados par-
ceiros em busca de orientação, 
e leva a informação detalhada 

para o cliente, de forma simpli-
ficada, facilitando o entendimen-
to para solução dos problemas. 
Este benefício dá aos clientes da 
Lotus maior segurança na toma-
da de decisões relacionadas ao 
seu condomínio, estando sempre 
um passo à frente de possíveis 
problemas. Ter a Lotus adminis-
trando seu condomínio é certe-
za de tranquilidade e segurança.


