
Software de hiper-personalização e inteligência para a indústria de viagens



VIAJANTES O NOVO PERFIL
DO "TURISTA"

Uma das maiores mudanças no setor de viagens nas
últimas décadas foi a mudança no perfil das pessoas
que viajam, do turista tradicional para o viajante. Os
viajantes têm como seus motivadores de viagem: fazer
uma profunda imersão no destino e na cultura local;
ter experiências de viagem que os conectem com
suas paixões; querer a integração da tecnologia com
o toque humano; e uma jornada de viagem
personalizada e omnicanal (única, sequencial e fluida).



NO PÓS-COVID, OS DESTINOS DE
SUCESSO SERÃO AQUELES QUE

CONSEGUIREM OFERECER AS
MELHORES EXPERIÊNCIAS DE
VIAGEM COM ALTO GRAU DE

SEGURANÇA SANITÁRIA.



TURISMO 4.0, O TURISMO DO PÓS-COVID

Os viajantes buscam uma experiência de
viagem única e personalizada e a indústria de
viagens tem que abraçar essa tendência.

Hiper-personalização, DTIs (destinos turísticos
inteligentes), turismo de experiência, turismo
responsável e digitalização é o que guiará esta
nova era do turismo, o Turismo4.0.



Seu destino está pronto para o Turismo4.0?
Destino Turístico Inteligente Destino Turístico Tradicional



Seu destino está mais à esquerda ou à direita?

À direita, cuidado, você
pode estar sendo encoberto
pelas areias do tempo e
poderá ser esquecido pelos
turistas no pós-COVID. Seja
um destino do Turismo 4.0
ou você pode tornar-se um
destino fantasma.



O QUE É A HIPER-
PERSONALIZAÇÃO?

A hiper-personalização vem com a capacidade de
compreender cada pessoa como um ser único e
tentar identificar e satisfazer seus desejos e
aspirações através de uma abordagem one-to-
one, entregando apenas o que é mais relevante. O
foco está na melhoria da experiência do
consumidor e na maximização da taxa de
conversão.
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A hiper-personalização em números



O que oferecemos aos destinos?
INTEGRACIÓN PLUG&PLAY VÍA WHITE LABEL Y API

CONECTAMOS OS DESTINOS AOS SEUS STAKEHOLDERS
E POSSIBILITAMOS QUE ELES APRESENTEM-SE A CADA
VIAJANTE DE FORMA PERSONALIZADA, ADAPTANDO-SE

A CADA PERFIL DE VIAGEM AUTOMATICAMENTE.



AJUDA NO DESENVOLVIMENTO DE 6 ODS DA ONU

O que oferecemos aos destinos?



O que oferecemos às empresas?
MOTOR DE RECOMENDAÇÃO BASEADO EM IA

AJUDAMOS AS EMPRESAS A VENDER MAIS E MELHOR COM AS RECOMENDAÇÕES
QUE FAZEMOS E AS OPORTUNIDADES DE UPSELL E CROSS-SELL QUE GERAMOS.



OFERECEMOS UM PAINEL QUE RASTREIA TUDO O QUE ACONTECE COM OS TURISTAS ONLINE E OFFLINE,
TRANSFORMANDO OS DADOS SOBRE OS TURISTAS E O CONTEXTO EM ANÁLISES COMPORTAMENTAIS E

INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS, DE FORMA 100% ALINHADA COM A LGPD.

UMA FERRAMENTA DE INFORMAÇÃO PARA TOMADA DE DECISÃO

O que oferecemos a todos os clientes?



O Smart Travel ajuda os destinos e as suas
empresas a estarem prontas para o
Turismo 4.0. 

O Smart Travel é a inteligência de
personalização que vai embarcada nos
sites do destino e seus stakeholders. 

Possibilita que os destinos e as empresas
tenham uma relação personalizada com os
viajantes, promove a integração entre o
trade e o destino e possibilita que os
viajantes tenham uma jornada de viagem
omnicanal personalizada.

HIPER-PERSONALIZAÇÃO
PARA O TURISMO 4.0

SMART TRAVEL
Nossas soluções



Travel Safe ajuda os destinos a promover o
retorno do turismo melhorando a segurança
sanitária e a experiência dos viajantes.
A hiperpersonalização aliada a um mapa de
calor de aglomeração monitora o nível de
aglomeração e recomenda alternativas caso
seja detectado risco sanitário.  
As recomendações das alternativas são
baseadas no perfil da viagem e no que o
viajante já selecionou como de interesse.  Por
fim, geramos informações de inteligência
sobre os viajantes e seu comportamento e
fazemos predições de aglomeração para criar
uma jornada de viagem personalizada segura
e minimamente invasiva.

TRAVEL SAFE
CUIDADO EM TEMPOS DE
PANDEMIA

Nossas soluções



Smart Sales é a nossa solução voltada
para as empresas da indústria de viagens,
especialmente agências e operadoras de
viagens. Ela ajuda as empresas a saber
qual produto de seu portifólio e
informação turística oferecer a cada
viajante baseado no perfil da viagem e
possibilita a integração dos canais de
venda online e offline. Com o Smart Sales
nossos clientes aumentam sua eficiência
de vendas e a fidelidade de seus
consumidores. 

SMART SALES
HIPER-PERSONALIZAÇÃO PARA 
 A EFICIÊNCIA DE VENDAS 

Nossas soluções



Como criamos a jornada personalizada?
STEP 1: RECOLHER AS INFORMAÇÕES PARA CRIAR O PERFIL DA VIAGEM 

OS VIAJANTES SELECIONAM AS
IMAGENS QUE REPRESENTAM
AS EMOÇÕES, SENSAÇÕES E

EXPERIÊNCIAS QUE
GOSTARIAM DE TER EM SUA

VIAGEM E NOSSA INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL ANALISA CADA

IMAGENS E OS SEUS
ELEMENTOS...



STEP 2: CRIAR O PERFIL DA VIAGEM 

… GERANDO O PERFIL DA
VIAGEM, QUE É O QUE SE

BASEIA EM TODAS AS
NOSSAS RECOMENDAÇÕES.

Como criamos a jornada personalizada?



STEP 3: RECOMENDAR DESTINOS, INFORMAÇÕES E PRODUTOS TURÍSTICOS  

AS RECOMENDAÇÕES
AUTOMÁTICAS QUE

FAZEMOS AOS NOSSOS
CLIENTES LHES PERMITE

OFERECER A CADA
VIAJANTE OS DESTINOS,

INFORMAÇÕES E PRODUTOS
MAIS RELEVANTES PARA

CADA VIAGEM.

Como criamos a jornada personalizada?



Conhecer o melhor de cada destino de
suas viagens, recebendo recomendações
das melhores experiências com base no
perfil de cada viagem;

Ter uma jornada de viagem personalizada
e segura, que porporciona uma experiência
de usuário única, fluida e sequencial que
integra os universos online e offline.

BENEFÍCIOS 

PARA OS VIAJANTES



Identificar o perfil de cada turista, o seu
comportamento de compra e suas tendências;

Recomendar e vender seus produtos em um
novo canal de forma one-to-one,
personalizada;

Atuar de forma integrada aos demais
stakeholders de um destino, apoiados pela
nossa inteligência e nossa experiência
omnicanal para os turistas.

PARA A INDÚSTRIA DE
VIAGENS

BENEFÍCIOS 



Conectar-se profundamente com os turistas
mostrando-se de forma única para cada
viajante;

Promover-se em feiras/eventos usando as
abordagens da hiper-personalização e da
segurança sanitária;

Transformar-se em um Destino Inteligente
entrando na vanguarda do Turismo 4.0;

Criar ferramentas de governança, um sistema
de benchmarking e gerar informações
estratégicas, permitindo melhoria na eficiência
de sua gestão.

PARA OS DESTINOS
TURÍSTICOS

BENEFÍCIOS 



Fomentar o Turismo Responsável e seus
benefícios;

Promover maior articulação social,
transformando a própria comunidade no
principal agente de sua transformação;

Contribuir com a geração de empregos e
oportunidades de empreendedorismo,
estimulando fornecedores locais e
propiciando o surgimento de redes de
cooperação;

PARA A SOCIEDADE,
ECONOMIA E MEIO
AMBIENTE

BENEFÍCIOS 



Fortalecer a identidade e a cultura local;

Gerar oportunidades econômicas ligadas à
conservação ambiental fazendo com que a sua
conservação seja mais lucrativa que a exploração
predatória;

 Promover a interação e troca de experiências e
conhecimento entre as próprias comunidades
locais e com os turistas.

PARA A SOCIEDADE,
ECONOMIA E MEIO
AMBIENTE

BENEFÍCIOS 
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