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SPACE COAST BIRDING AND WILDLIFE
FESTIVAL 2018
ESTADOS UNIDAS DA AMÉRICA
Decorreu entre os dias 24 e 27 de janeiro mais uma edição do importante evento NorteAmericano dedicado ao produto Birdwatching – o Space Coast Birding & Wildlife Festival
(Florida).

O Alentejo, à semelhança de edições anteriores, foi representado pelas empresas Birds
& Nature Tours e Hotel Museu que contaram com um espaço de exposição
personalizado. Estas empresas, para além do contato com o público em geral, tiveram
ainda a oportunidade de desenvolverem vários contatos empresariais.

Esta edição do festival contou com mais de 3.000 participantes.

Assessoria:
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SAN DIEGO BIRD FESTIVAL 2018
ESTADOS UNIDAS DA AMÉRICA
Decorreu entre os dias 21 e 25 de fevereiro mais uma edição
de um dos mais importantes eventos do continente
Americano dedicado à temática do Birdwatching – o San
Diego Bird Festival 2018.

Organizado pela San Diego Audubon Society, este evento enquadra-se numa estratégia
de proteção e valorização das aves e da vida selvagem em geral e dos seus habitats,
através da educação, estudo e promoção de atividades económicas sustentáveis.

Representaram o Alentejo neste evento estiveram as empresas Birds & Nature Tours e
Hotel Museu, as quais para além da promoção do destino Alentejo junto do público em
geral, desenvolveram igualmente diversos contatos empresariais.

Assessoria:
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ITB 2018
ALEMANHA
Participaram na edição de 2018 da ITB, que
teve lugar de 7 a 11 de março, em formato
missão empresarial, as empresas Vertigem
Azul, Nautialqueva e Hotéis M’Ar de Ar.

Este evento afirma-se ano após ano enquanto a maior feira mundial de turismo
apresentando visitantes e expositores dos 5 continentes, mais de 180 países
representados, 1000 compradores qualificados, 10 000 expositores, 110 000 visitantes
profissionais e um espaço expositivo de mais de 160 000 metros quadrados.

Trata-se por isso de um evento obrigatório para empresas e organizações onde se
podem encontrar decisores, especialistas, compradores e todo um conjunto de
profissionais de todas as áreas turísticas: hotéis, organizações turísticas, operadores
turísticos, agências de viagens, empresas de transporte, portais de reservas,
fornecedores de sistemas e aplicações, etc.

Assessoria:
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ILTM - INTERNATIONAL LUXURY TRAVEL MARKET 2018
BRASIL
A ILTM – International Luxury Travel Market – Latin America, evento que sucedeu à
Travelweek e que se tem afirmado enquanto um dos mais importantes do mercado
americano (continente) no segmento de luxo, teve lugar entre os dias 8 e 11 de maio de
2018.

À semelhança da maioria dos eventos de segmento, este evento funcionou em formato
workshop, com reuniões pré-agendadas, onde se concretiza uma rotação dos inúmeros
participantes pelas várias mesas localizadas em módulos uniformizados por todo o
recinto da feira.

Participaram, em representação da oferta do Alentejo, o Hotel Torre de Palma, o Hotel
Convento do Espinheiro, o Sublime Comporta, o São Lourenço do Barrocal e a DOC DMC.

Assessoria:
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BRITISH BIRDWATCHING FAIR – BBF 2018
REINO UNIDO
No âmbito da candidatura “Internacionalização do Alentejo – Plano Conjunto 20172018.”, 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 30ª edição da British Birdwatching Fair - BBF, certame que decorreu de 17
a 19 de agosto de 2018. A presença neste importante evento foi garantida pelas
empresas Birds & Nature Tours e Hotel Museu que representaram a oferta de
Birdwatching da região Alentejo.

Superando os 30.000 participantes, este certame internacional permitiu estabelecer
centenas de contatos com o público e com empresas (e ainda associações, media, entre
outros).

Esta participação concretizou-se na sequência de anteriores presenças no evento e
prosseguindo a aposta na internacionalização deste segmento num dos mercados
externos com maior potencial.

Assessoria:
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PURE LIFE EXPERIENCE 2018
MARROCOS
A PURE Life Experiences é um evento de
referência global para a indústria de viagens e
experienciais no que ao segmento luxo diz
respeito.

Em 2018, realizou-se a décima edição deste evento que continuou a afirmar a apostar
na diferenciação e na construção de novas ideias e soluções para o setor.

Realizada de de 9 a 13 de setembro, contou com uma agenda intensiva de 42 reuniões,
e várias sessões de networking. Decorreu paralelamente um programa de conferências
com a participação de várias personalidades de destaque de que é exemplo Jimmy
Wales, fundador da Wikipedia.

Este evento funciona em formato workshop, com reuniões pré-agendadas, onde há uma
rotação dos participantes pelas várias mesas localizadas em módulos uniformizados.

À semelhança do que aconteceu em 2017, marcou mais uma vez presença o Sublime
Comporta que representou a região e a oferta integrada que o Alentejo dispõe neste
setor.

Assessoria:
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EMOTIONS TRAVEL COMMUNITY - BARCELONA 2018
ESPANHA
Encontra-se neste momento em preparação a participação neste importante evento do
segmento luxo (previsto para novembro de 2018), que contará com a presenta das
seguintes empresas: Sublime Comporta, Herdade da Malhadinha Nova, São Lourenço
do Barrocal e Convento do Espinheiro

Assessoria:

