Depoimentos – Expositores d
a 43ª ABAV – Expo Internacional de Turismo
Estou feliz por estar na ABAV. Estão de parabéns todos os organizadores. O Peru está todos os anos nesta feira.
Chegamos à 43ª edição e, realmente, para nós é muito bom, porque o Peru está na prateleira e na vitrine de
todos os agentes de viagens que vêm de muitos estados. A feira está muito boa e com uma receptividade
fantástica. Esperamos estar com vocês no próximo ano.
Aroldo Schultz, diretor geral da Schultz
Estou na ABAV para participar desta feira maravilhosa, junto com muitos profissionais e agentes de viagens de
todo o Brasil. Já fechamos negócios, vendemos alguns grupos para Portugal, além de outros destinos.
Fechamos também algumas parcerias, como por exemplo o Grupo Rio e a TAP. Ano que vem a Schultz estará
aqui.
Tarcísio Gargioni, VP Comercial & Marketing da Avianca
Mais uma vez, estamos na ABAV. Neste ano, com muitas incertezas, mas estamos otimistas, fizemos um
estande muito bonito, modéstia à parte, mostrando nossa entrada na Star Alliance. A feira está bonita e animada,
mas também queremos o calor humano de estar com vocês e levar daqui boas lembranças!
Pedro Costa Ferreira, presidente da Apavt
É sempre um momento de grande importância para o mercado português, para as agências de viagens
portuguesas e, consequentemente, para ABAV, que consegue reunir essas agências. É um momento de realizar
negócios, de fazer reencontros e de ativar nosso networking. Na feira, sente-se um dinamismo muito grande o
que indica que caminhamos na direção certa. Penso que a ABAV e seu presidente, Antonio Azevedo, estão de
parabéns, por mais esta realização.
Luciana Leite, diretora de Turismo e Entretenimento da SPTuris
Para nós, que a feira acontece em nossa cidade, ela é muito importante. A organização aprimora-se a cada ano
e a feira está se adequando ao mercado. No primeiro dia, ela estava muito lotada e no segundo também foi muito
produtivo.
Carlos Paneiro, diretor Comercial da TAP
É uma feira muito importante para a TAP e para todos os portugueses. Esta feira, mais uma vez, teve muito
sucesso em termos de contatos com nossos parceiros e clientes e, de acordo com o decorrer desta feira,
acreditamos que mais brasileiros irão utilizar a TAP para visitar a Europa e, obviamente, esperamos trazer muitos
europeus para o Brasil.
Felipe Carreras, secretário de Turismo, Esportes e Lazer de Pernambuco
Sabemos da importância que Pernambuco tem para o turismo brasileiro, em um momento no qual o Nordeste
tem se destacado cada vez mais como destino turístico. Mais uma pesquisa turística do Ministério do Turismo
aponta que o Nordeste é o principal destino escolhido pelos brasileiros que querem viajar nos próximos meses.
Nós somos um grande parceiro dos agentes de viagens, que têm tanta paixão pelo turismo.
Marcelo Oste, diretor de marketing da CVC
A ABAV, como todos os anos, esteve bombando, com estandes e ruas lotadas. É o maior evento de turismo do
Brasil sem dúvida nenhuma.
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