
DIA NACIONAL DAS 
RESERVAS DIRETAS 



O QUE É 
O dia nacional das reservas diretas será uma ação nacional 
para hotéis de todo o Brasil conscientizarem viajantes dos 
benefícios da reserva direta. 



EM QUE ACREDITAMOS? 
Acreditamos que a reserva direta é também uma 
questão cultural de conscientizar os consumidores 
de que podem encontrar tarifas, pacotes e 
condições mais econômicas e vantajosas ao 
reservar direto com os meios de hospedagem.  



OBJETIVO 
• Conscientizar os viajantes dos benefícios da reserva direta. 

 
• Tornar a data uma grande fonte de receita e vendas diretas para 

os hotéis, a exemplo de outras datas famosas como a Black 
Friday. 
 

• Trazer conhecimento aos hoteleiros para se adequarem as 
melhores práticas e tecnologias de geração de reservas diretas. 



COMO VAI FUNCIONAR? 
No dia 15 de Setembro ou durante toda a semana os 
hotéis participantes oferecerão descontos e 
vantagens exclusivas nos seus canais de reserva 
direta para os consumidores de todo o país.   



QUEM PODE PARTICIPAR? 
Hoteis independentes, redes hoteleiras, pousadas, e 
hostels. 
 
Requisito de participação:  
 • O empreendimento terá que oferecer pelo menos 15% de desconto no seu 

canal de venda direta para um período de reserva de pelo menos 15 dias. 



POR QUÊ DIA 15? 
15% é o valor médio de comissão paga pelos hotéis às 
Agencias de Viagens Online. Que tal oferecer este 
desconto para o cliente final neste dia? 



AJUDE A DIVULGAR 
A união do mercado hoteleiro e a capacidade de comunicação de cada 
empreendimento vai fortalecer esta ação e seus resultados. Por isso, 
sugerimos algumas dicas para divulgar esta ação: 
 
- Email marketing para os clientes 
- Banner no website do hotel 
- Anuncios e posts em redes sociais 
- Assessorias de imprensa com notas, releases, e reportagens 
- Logotipo da ação nos matérias publicitários do empreendimento e no site 

do hotel 
 
E muito mais! Utilize toda sua força de marketing! \o/ 



EXTRA 

• Para aumentar as vendas na semana do dia 15 de 
Setembro os hotéis participantes poderão comunicar 
suas ofertas com o TIMER da Infotickets gratuitamente! 



SHOW, NÃO É?  
AGORA VOCÊ DEVE ESTAR PENSANDO 

COMO PARTICIPAR..  

Acesse o link abaixo e inscreva-se! 
 
 

É fácil e totalmente gratuito participar!  



JUNTE-SE AO MOVIMENTO! 

#PorMaisReservasDiretas 


