
Pacote Especial para Operadoras 

de Turismo Brasileiras



A WTM Latin America é o evento B2B de viagens e turismo da América Latina que 

oferece excelentes oportunidades de negócios, melhor retorno sobre o 

investimento e acesso a compradores, influenciadores e profissionais relevantes e 

qualificados da indústria de viagens e turismo. É a oportunidade perfeita para o 

continente se conectar com o mundo por meio de conexões e ideias valiosas.

Reuniões com profissionais de viagens de todo o mundo

Recomendação de compradores qualificados (matchmaking)

Palestras e Conferência com líderes da indústria

Sessões de Treinamento, bem como coletivas de imprensa

Oportunidades de exposição de marca



Pacotes



O que inclui:

•Em 2021:

• Acesso à plataforma de reuniões virtuais 1-2-1;

• 3 credenciais (cada credencial dá direito a uma agenda de até 16 

reuniões por dia);

• Estande virtual com exposição de produtos;

• Presença nos catálogos digitais do evento.

•Em 2022:

• Estande de 9m² (3x3) incluindo montagem e estrutura (mesa bistrô, 

banquetas alta lixeira, tomada, 01 painel com aplicação de 

logomarca/imagem, e logomarca no balcão);

• Taxas obrigatórias como registro de expositor, taxa municipal, elétrica, 

remoção de lixo de montagem e desmontagem.

Combo 1:

WTM Latin America Virtual 2021

+  

WTM Latin America 2022

R$ 7.200

Condição para participação:

Presença de um comprador sênior da 

operadora na WTM Latin America Virtual 2021, 

realizando, no mínimo, 20 reuniões com 

expositores no evento.

Imagem ilustrativa do espaço das operadoras no evento de 2022

* Com este combo você terá um desconto de 

100% em sua participação no evento virtual.



•Em 2021:

• Acesso à plataforma de reuniões 1-2-1;

• 3 credenciais (cada credencial dá direito a 

uma agenda de até 16 reuniões por dia);

• Estande virtual com exposição de produtos;

• Presença nos catálogos digitais do evento.

Combo 2:

WTM LAT Virtual 2021

BRL 2.000

Condição para participação:

Presença de um comprador sênior da 

operadora na WTM Latin America Virtual 

2021, realizando, no mínimo, 20 reuniões 

com expositores no evento.

* Com este combo você terá um desconto de 

55% em sua participação no evento virtual.



Entre em contato:

Rodrigo Ribeiro
T: +55 11 3060.4942

rodrigo.ribeiro@rxglobal.com



/WTM-Latin-America @wtmlat@wtmlat +55 11 3060-4979 bianca.pizzolito@reedexpo.com.br

https://www.facebook.com/WTMLatinAmerica/
https://twitter.com/WTMLAT
https://www.instagram.com/wtmlat/
mailto:bianca.pizzolito@reedexpo.com.br

