O QUE É O PORTAL DE RESERVAS?
O nosso Portal é um ambiente virtual, onde produtos e serviços
turísticos de qualidade podem ser disponibilizados de forma prática,
rápida e segura. No Portal de Reservas todo mundo sai ganhando. É
ótimo para os parceiros e também para os consumidores que buscam
as melhores opções de locação de veículos, passeios, hospedagens,
dicas de gastronomia e roteiro.

PARA QUE SERVE O PORTAL
DE RESERVAS?
O nosso Portal existe para oferecer os melhores produtos e serviços
turísticos do Brasil, a começar pelo estado de Sergipe e a região
Nordeste. No Portal de Reservas, utilizamos a melhores ferramentas
de marketing digital para divulgar os produtos dos nossos parceiros e
atender à demanda dos nossos usuários.

O QUE A GENTE VENDE NO
PORTAL DE RESERVAS?
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02

Locação de Veiculos – Em parceria com a Unidas e Movida, o Portal de
Reservas oferece locação de veículos, no principais destinos turísticos
do Brasil e oferecendo praticidade, agilidade, segurança e tarifas
diferenciadas.
Passeios – O Portal de Reservas disponibiliza uma grande variedade
de passeios turísticos para os mais variados estilos de vida, como city
tour, turismo histórico, turismo cultural, turismo pedagógico,
ecoturismo e turismo de aventura.
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Hospedagem – Os usuários poderão escolher as melhores opções de
hospedagem e também fazer reservas da forma mais prática, rápida e
econômica, com cotações de tarifas promocionais.
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Gastronomia – Os usuários ficam por dentro das melhores opções de
gastronomia nacional e internacional de cada destino turístico, com
avaliação dos estabelecimentos pela clientela e sugestões dos seus
chef de cozinha.

06

Cultura – No Portal de Reservas, os usuários têm acesso a informações
sobre os principais destinos, festas, eventos e manifestações
culturais, por meio de textos, imagens e vídeos produzidos com todo
profissionalismo.

O QUE VOCÊ GANHA COM O
PORTAL DE RESERVAS?
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Parceiros Operacionais – Visibilidade e retorno imediato na divulgação
e venda dos seus produtos, além de avaliar a apresentação do produto
e da sugestões de formatos adequados para atingir seu público
consumidor.
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Parceiros Comerciais – Facilidade na venda diretamente no site e
sistema do Portal. Através do cadastro disponibilizamos acesso para
que o parceiro possa realizar vendas no próprio Portal.
As operações de venda incluem consultas direta aos Parceiros
Operacionais e verifica disponibilidade automática de vagas e confirma
a reserva imediatamente.

03

Usurário do Portal – Através do Portal o cliente poderá reservar os
produtos e serviços do seu interesse, para organizar seu tempo de lazer
com rapidez e segurança. Nossos usuários têm as melhores opções e
preços para programar a viagem dos seus sonhos.

COMO VOCÊ PODE SE TORNAR UM
PARCEIRO DO PORTAL DE RESERVAS?
É muito simples, rápido e prático.
01 – Preencha o cadastro de gestor;
02 – Informe os dados da empresa;
03 - Descreva seu negócio e/ou produto e disponibilize as fotos;
04 – Estabeleça as condições comerciais.

COMO VOCÊ PODE DIVULGAR SEU
NEGÓCIO NO PORTAL DE RESERVAS?
O Portal oferece diversas opções de espaços de divulgação dos
produtos dos nossos parceiros e anunciantes, com slides, e-banners,
Adwords e posts nas principais mídias sociais.
O turismo é a indústria que vende sonhos e para ter sucesso na
profissão é preciso se descobrir o que ainda não foi oferecido ao turista
e que ele gostaria de consumir.

VENHA ANUNCIAR CONOSCO.
Disponibilamos diversos espaços para divulgação de sua marca.
01 – Slide da página inicial;
02 – Slide principal nas páginas de Gastronomia, Roteiros e Passeios;
03 - Banners centrais na página inicial;
04 – Banners laterais nas páginas de Roteiros; Gastronomia;
Passeios e Veículos.
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