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Agência Regional de Promoção Turística do Alentejo – Turismo do Alentejo
Assessoria:

1

FITUR – 2017
ESPANHA
No âmbito da candidatura “Internacionalização do Alentejo – Plano Conjunto 2017 –
2018”, que contempla a realização de diversas ações de promoção e marketing
conjuntas de várias empresas e é financiada pelo Portugal 2020 no âmbito do sistema
de incentivo à Qualificação e Internacionalização de PME – Projetos Conjuntos
Internacionalização, a Agência Regional de Promoção Turística do Alentejo esteve
presente na Fitur - 2017, certame que decorreu em Madrid de 28 a 22 de janeiro de
2017.

Tratou-se da organização de uma missão empresarial no âmbito daquela que é a maior
Feira de turismo em Espanha, principal mercado turístico externo do Alentejo.

Destacamos a elevada participação que levou a Madrid dezenas de empresas, entre as
quais participaram no âmbito do Projeto Conjunto de Internacionalização as seguintes:
Évora Hotel, Monte Filipe Hotel, Hotel Rural Santo António, Monte da Ravasqueira,
Hotéis M'Ar de Ar, Soltroia Villas, Convento do Espinheiro.

Assessoria:
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IMTM – TEL AVIV 2017
ISRAEL
Prosseguindo a estratégia nacional de aposta em nichos de mercado com grande
potencial de crescimento, como é o caso do Turismo Religioso/Judaico, foi concretizada
a participação na mais importante feira dentro deste nicho, a IMTM – Tel Aviv, a qual
decorreu nos dias 7 e 8 de fevereiro de 2017.

Participaram nesta ação as empresas: Tapada da Rabela e Casa do Parque.

Assessoria:
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ITB BERLIM - 2017
ALEMANHA
A participação, no formato missão empresarial, enquadrou mais um ano no Projeto
Conjunto de Internacionalização promovido pela Agência, numa das maiores feiras
mundiais de turismo, a ITB Berlim, a qual decorreu entre os dias 8 e 12 de março de
2017.

Estiveram presentes neste importante evento várias empresas, entre elas, a Live Love
Ride e os Hotéis M’Ar de Ar.

Assessoria:
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ROADSHOW OLIMAR 2017
ALEMANHA
Entre os dias 20 e 23 de março de 2017 a Agência (em conjunto com várias PME)
participou no Roadshow do Tour Operador Olimar, nas cidades de Köln, Heilbronn e
Aschaffenburg. As empresas presentes tiveram oportunidade de apresentar com
detalhe as suas ofertas à rede de agentes de viagens que comercializam as ofertas deste
importante operador alemão.

Participaram nesta ação, nomeadamente, o Hotel Convento do Espinheiro e Ecork Hotel.

TRAVELWEEK 2017
BRASIL
A presença nesta ação que se apresenta como um ícone, no que ao
luxo diz respeito, e que funciona no formato workshop com
reuniões pré-agendadas com TO’s e AV’s, onde há uma rotação dos
participantes pelas várias mesas, foi participada em 2017 pela DOC
DMC que teve oportunidade de apresentar a oferta de várias
empresas do Alentejo, sobretudo no que diz respeito ao setor do
enoturismo. O evento, onde o espaço é totalmente composto por
módulos uniformizados, decorreu entre 25 e 28 de abril de 2017.

Assessoria:

