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PARTICIPAÇÃO
DO TURISMO CENTRO DE PORTUGAL NA FEIRA
DAS VIAGENS É UM SUCESSO

Author : isabel

Começou da melhor forma a participação do Turismo Centro de Portugal na Feira das Viagens, que teve
início em Lisboa e vai passar por Porto e Coimbra. Centenas de pessoas visitaram no primeiro dia o stand
da entidade, em busca de informações sobre destinos de férias na região centro, e ficaram
entusiasmadas com a grande diversidade que é imagem de marca do Centro de Portugal.O Centro de
Portugal é, aliás, um dos destinos nacionais em destaque este ano, juntamente com Figueira da Foz e
Algarve. Fora do país, as opções com maior relevo são Croácia, Polónia, República Dominicana,
Tailândia, Macau e Brasil. Em 2017, o evento acontece em três locais: Lisboa (Campo Pequeno), de 5 a 7
de Maio; Porto (Palácio da Bolsa), de 12 a 14 de Maio; e Coimbra (Pavilhão Centro de Portugal), de 19 a
21 de Maio. O Turismo Centro de Portugal ocupa um stand de 18m2, em Lisboa e Coimbra, e um stand
um pouco menor no Porto. O horário é igual nas três cidades: sextas-feiras e sábados, das 10h às 22h, e
domingos, das 10h às 20h. A entrada é gratuita. O sucesso da Feira das Viagens, que já vai na quinta
edição, tem crescido de ano para ano. Em 2016, cerca de 17.000 pessoas visitaram o certame (5.000 em
Lisboa, 9.000 no Porto e 3.000 em Coimbra). Nesse ano, o evento teve 120 expositores, contra 71 de
2015.O objectivo da Feira é, por um lado, ajudar as famílias portuguesas a encontrarem soluções
competitivas para as suas férias de verão e, por outro, apoiar e impulsionar as vendas dos operadores
turísticos nacionais, numa acção de “hard selling” dos seus pacotes mais competitivos. Os visitantes são
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surpreendidos
com oportunidades únicas de férias, a preços muito competitivos, podendo
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simultaneamente recolher informações detalhadas sobre os destinos que pretendem visitar junto das
entidades de turismo presentes, tanto nacionais como internacionais.

Partilhar
Clique para partilhar no Facebook (Opens in new window)
Clique para partilhar no LinkedIn (Opens in new window)
Carregue aqui para imprimir (Opens in new window)
Carregue aqui para partilhar por email com um amigo (Opens in new window)
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