São Paulo, agosto de 2019.

REF. PARTICIPAÇÃO NO:
52º ENCONTRO COMERCIAL BRAZTOA & 47ª ABAV
de 25 a 27 de setembro de 2019 - São Paulo / SP
Proponente: BRAZTOA – Associação Brasileira das Operadoras de Turismo
CNPJ: 00.287.519/0001-00
Endereço: Avenida Ipiranga, 318 – Bloco B – 4° andar – Cj. 401 – CEP: 01046-010, São Paulo, SP.
ESPAÇO BRAZTOA ABAV 2019

A 47ª ABAV Expo Internacional de Turismo e 52º Encontro Comercial Braztoa apresenta sua edição de 2019
consolidada como uma das maiores e mais importantes feiras de negócios e turismo do Brasil. Ao reunir toda a cadeia
turística, a ABAV Expo desempenha o importante papel de agente transformador do setor. O evento aproxima as
pessoas e propõe um novo olhar para trabalhar o turismo contemporâneo.
Com área aproximada de 1.100 m², a área Braztoa é considerada uma das principais áreas do Evento e conta
com aproximadamente 40 operadores do mercado, expondo seus produtos. Por esse motivo, promete ser uma das
grandes atrações do eventos recebendo muitos agentes de viagens que buscam não só parcerias, como também
conteúdo e capacitações.

JUSTIFICATIVA
A participação no evento citado nesta proposta trata-se de uma excelente oportunidade de promoção e
exposição do município para a indústria turística, se posicionando como um destino e trazendo informações
fundamentais para a venda do mesmo.
Também, gera oportunidades para que autoridades locais, como Secretário De Estado, representantes de
municípios turísticos e técnicos do setor possam falar diretamente com os agentes de viagens, que são peça
fundamental na cadeia de vendas e para divulgação do destino.

PARTICIPAÇÃO
52º ENCONTRO COMERCIAL BRAZTOA E 47ª ABAV EXPO
de 25 a 27 de setembro de 2019
São Paulo / SP
•

Área com aproximadamente 40 lugares disponíveis , localizada no lounge Braztoa para realização de 02
capacitações de 30 minutos de duração cada, podendo ocorrer uma em cada dia de evento ou como
definirmos previamente.

Investimento R$ 5.000,00 (Cinco mil reais)
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