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Francisco Calheiros no 47º Congresso APAVT "Fazer!"
Francisco Calheiros marcou presença na 47ª edição do Congresso APAVT "Fazer!",
reforçando a grande importância e contributo essencial das agências de viagens na
cadeia de valor e sucesso do turismo.

   SAIBA MAIS   

OMT e Comissão Europeia partilham uma visão conjunta para
o futuro do turismo
Orientar o turismo para um futuro mais sustentável e resiliente é o objectivo das
autoridades do sector. Para o atingir, será necessário apoio político, financiamento
bem direccionado e um investimento no maior activo do turismo: as pessoas.

   SAIBA MAIS   

https://bit.ly/3YgH2r5
https://bit.ly/3uGcIsm
https://bit.ly/3uGcIsm


Turismo Urbano a duplicar na próxima década
O turismo vai voltar às cidades, podendo ser novamente um dos principais motores
de crescimento económico até 2032, prevendo-se um maior aumento na Ásia, face a
2019. Este ano, destacam-se destinos como Doha, Varsóvia e Sanya Beach (China).

   SAIBA MAIS   

https://bit.ly/3YgAFV2
https://bit.ly/3YgAFV2


80% dos hóspedes usam as redes sociais ao escolher um hotel
Muitos viajantes recorrem às redes sociais para a escolha de hotéis. O Instagram é o
principal motor de busca, onde o conteúdo é fundamental, privilegiando-se ofertas e
promoções, guias de actividades no destino e galerias de fotos e vídeos.

   SAIBA MAIS   

https://bit.ly/3uGcT70
https://bit.ly/3uGcT70


Alternativa de ligação à internet nas viagens internacionais
De forma a que possam garantir um acesso simples à internet, enquanto viajam, os
turistas podem optar por utilizar um eSIM. Um software ligado permanentemente a
um dispositivo, que pode ser activado assim que for conveniente.

   SAIBA MAIS   
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https://bit.ly/3FlUphb
https://bit.ly/3FlUphb
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