


Gostaria de se aproximar dos melhores 
agentes de viagem do Brasil?

A WTM Latin America traz até você excelentes oportunidades de 
aproximação com os melhores agentes de viagem do Brasil. 

As oportunidades podem ser online ou durante a WTM Latin America 
(5 a 7 de abril no Expo Center Norte), e podem incluir experiências 

complementares.

Em 2021 realizamos com sucesso 13 capacitações para os seguintes 
destinos: Maranhão, Chile, Maldivas, Paraguai, Argentina, Rio de 

Janeiro, Pará, Foz do Iguaçu Ilhabela, Mato Grosso do Sul, Ministério 
do Turismo, São Paulo e Uruguai.



Capacitação 
Presencial



Capacitação Presencial

Como funciona?

Você poderá utilizar um dos teatros de conferências da 
WTM Latin America para realizar uma capacitação de seu 
destino ou produto a agentes de viagem brasileiros. 

O que está incluso?

• Sala em formato auditório com capacidade para 50 
pessoas

• Equipamento audiovisual (notebook, projetor, tela, som 
e microfones)

• Garantia da presença de 50 agentes de viagem do 
Programa Agente na Estrada

Qual a duração?

A sala estará à sua disposição por 60 minutos.

Quem escolhe o conteúdo da 
apresentação?

O conteúdo da apresentação é de 
livre escolha do cliente.

Posso distribuir material promocional 
e brindes aos agentes? 

Sim, pode.

R$ 10K 



Capacitação Online 
+ Quiz



Capacitação Online + Quiz

Como funciona?

Esta ação constitui de uma apresentação de seu 
destino/produto + um quiz em uma plataforma 
virtual para agentes de viagem Brasileiros.

O que está incluso?

• Organização do evento; 

• Plataforma virtual para transmissão do conteúdo; 

• Plataforma para o quiz; 

• Garantia da presença de 50 agentes de viagem; 

• Visibilidade de sua marca durante toda a 
apresentação, no e-mail marketing de convite, no 
e-mail de agradecimento pós-evento, no Quiz e na 
página de inscrição; 

• Dados dos participantes

Qual a duração?

A duração pode ser de até 1 hora, sendo 
40 minutos para apresentação e 20 
minutos para o Quiz.

Pode ter mais de 50 agentes? Qual a 
quantidade máxima?

Sim, é possível. Para isso, consulte nossa 
equipe comercial. Já a quantidade 
máxima é de 150 agentes.



Capacitação Online + Quiz

Quem escolhe o conteúdo da apresentação? É ao vivo 
ou gravado?

O conteúdo será escolhido pelo cliente, podendo ser, 
ao mínimo um apresentador, apoio de slides, vídeos e 
imagens. Será ao vivo. 

É possível escolher os estados de origem dos agentes?

Sim, você pode escolher por regiões do Brasil: Sul, 
Sudeste, Norte, Centro-Oeste e Nordeste.

Como funciona o quiz?
O quiz será realizado após a apresentação do destino 
em outra plataforma (integrada) com duração de 20 
minutos. 

É possível personalizar: título, descrição, logo na tela 
inicial e no final do jogo (no pódio). 

As perguntas do jogo deverão ser elaboradas pelo 
cliente junto da equipe organizadora, que enviará as 
orientações. 

R$ 7.500K 



Capacitação Online 
+ Experiência Gastronômica



Capacitação Online + Experiência Gastronômica

Como funciona?
Esta ação constitui de uma apresentação de seu 
destino/produto em uma plataforma virtual + o envio de 
ingredientes para o preparo de um prato principal para 
agentes de viagem Brasileiros. 

O que está incluso?
• Organização do evento; 
• Plataforma virtual para transmissão do conteúdo;
• Garantia da presença de 50 agentes de viagem; 
• Os ingredientes necessários para a receita típica do 

destino*; 
• Material promocional do cliente (convite); 
• Receita personalizada; 
• Higienização e manuseio (embrulho personalizado); 
• Um chef de cozinha profissional para dar a aula;
• Dados dos participantes.

Qual a duração?

A duração pode ser de até 2 horas (1 hora de 
apresentação + 1 hora para a aula de gastronomia)

Pode ter mais de 50 agentes? Qual a 
quantidade máxima?

Sim, é possível. Para isso, consulte nossa 
equipe comercial. Já a quantidade máxima 
é de 150 agentes.

Quem escolhe o conteúdo da apresentação? 
É ao vivo ou gravado?

O conteúdo será escolhido pelo cliente, 
podendo ser, ao mínimo um apresentador, 
apoio de slides, vídeos e imagens. Será ao 
vivo.

*para saber qual 
cardápio será possível 

enviar, favor consultar a 
equipe da 

Interamerican, pois 
dependerá do destino 

escolhido.

A partir de R$ 27K*

*O preço final poderá sofrer alterações de acordo com
os detalhes da capacitação





Capacitação Online 
+ Bebida



Capacitação Online + Bebida

Como funciona?
Esta ação constitui de uma apresentação de seu 
destino/produto em uma plataforma virtual + o envio 
de uma bebida para agentes de viagem Brasileiros

O que está incluso? 
• Organização do evento; 
• Plataforma virtual para transmissão do conteúdo;
• Garantia da presença de 50 agentes de viagem;
• Envio de uma bebida: garrafa de Espumante

Chandon – 750ml ou de Vinho Tinto Rio Sol 
Premium – 750 ml; 

• Material promocional do cliente (convite); 
• Higienização e manuseio (embrulho personalizado);
• Dados dos participantes

Qual a duração?

A duração da apresentação pode ser de até 1 hora.

Pode ter mais de 50 agentes? Qual a 
quantidade máxima?

Sim, é possível. Para isso, consulte nossa 
equipe comercial. Já a quantidade 
máxima é de 150 agentes.

Quem escolhe o conteúdo da 
apresentação? É ao vivo ou gravado?

O conteúdo será escolhido pelo cliente, 
podendo ser, ao mínimo um 
apresentador, apoio de slides, vídeos e 
imagens. Será ao vivo.

A partir de R$ 27K*

*O preço final poderá sofrer alterações de acordo com
os detalhes da capacitação



Capacitação Online + 
envio de brinde



Capacitação Online + envio de brinde

Como funciona?
Esta ação constitui de uma apresentação de seu 
destino/produto em uma plataforma virtual + o envio 
de um brinde para agentes de viagem dos estados de 
São Paulo e Rio de Janeiro. 

O que está incluso?
• Organização do evento; 
• Plataforma virtual para transmissão do conteúdo;
• Garantia da presença de 50 agentes de viagem; 
• Envio de material promocional + brinde 

(fornecido pelo cliente); 
• Higienização e manuseio (embrulho 

personalizado);
• Dados dos participantes

Qual a duração?
A duração da apresentação pode ser de até 1 hora.

Pode ter mais de 50 agentes? Qual a 
quantidade máxima?

Sim, é possível. Para isso, consulte nossa 
equipe comercial. Já a quantidade 
máxima é de 150 agentes.

Quem escolhe o conteúdo da 
apresentação? É ao vivo ou gravado?

O conteúdo será escolhido pelo cliente, 
podendo ser, ao mínimo um 
apresentador, apoio de slides, vídeos e 
imagens. Será ao vivo.

Esta oportunidade só 
abrange os estados de São 

Paulo e Rio de Janeiro. 
Caso haja interesse em 

outro estado brasileiro os 
valores poderão ser 

alterados. 

A partir de R$ 27K*

*O preço final poderá sofrer alterações de acordo com
os detalhes da capacitação



Siga nossas redes sociais:

Bianca Pizzolito
+55 11 97619-6651

bianca.pizzolito@rxglobal.com

latinamerica.wtm.com

https://www.instagram.com/wtmlat/
https://www.linkedin.com/showcase/wtm-latin-america/
https://www.wtm.com/latin-america/en-gb.html

