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Apoiamos suas atividades comerciais com ferramentas ainda mais especiais:

Destination
Guide.

Recursos de
Propaganda.

destination-guide.vienna.info
Nossa contribuição para o seu sucesso!

Viena ao seu alcance!

Tudo o que tem de saber numa batida de
olho:
• Sobre Viena
• Dicas úteis para seu planejamento de
viagem
• Viagem e alojamento
• Ideias de programas
• Música, museus e atrações
• Compras e gastronomia
• Viena se apresenta
• Contatos

Vienna Travel Trade Guide

O portal de serviços do Turismo
de Viena para o setor de turismo:
sua chave para clientes ainda
mais satisfeitos.

Aproveite a abundância de recursos de
propaganda para a informação otimizada
de seus clientes, por exemplo:
• Mapas da cidade
• Folhetos
• Material de decoração
• Cartões & cartas de convite
Encomendas online possíveis.
www.b2b.vienna.info/en/shop
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Up-to-date quanto aos dados & fatos!
Todos os dados de pesquisa de mercado
relacionados a Viena para o seu download:
• Chegadas de turistas e pernoites
• Hospedagens faturadas
• Mercados de fonte
• Perfil do turista típico de Viena
• Consciência turística dos vienenses

Agências de
Turismo
Receptivo.
Tudo em uma página:
www.b2b.vienna.info/en/destination-guide/
travelagencies
Uma seleção de agências de turismo receptivo para a elaboração de sua oferta especial de Viena.

Hotel Guide.
www.vienna.info/en/hotel/search
Filtrar alojamentos de forma otimizada!
Nossa nova lista de alojamentos disponibiliza as seguintes funcionalidades em nossa
página na internet:
• Possibilidade de filtragem, pesquisa e
ordenação eficiente e à medida do cliente
• Pode ser descarregada de forma
atualizada, móvel e em um curto prazo
• Ligação direta ao alojamento, assim
como possibilidade de reserva
• Versão que pode ser impressa

Bus Drivers’
Guide – Guia
para Motoristas.
bus.vienna.info
Chegada fácil!
•
•
•
•

Pontos de descida e subida das
atrações top de Viena
Estacionamentos de ônibus
Informações de trânsito
Informações básicas para motoristas
de ônibus

Vienna Guide
Service – Guia
de Serviços de
Viena.
www.guides-in-vienna.at
A competência em questão!

Vienna Travel Trade Guide

Estatística &
Pesquisa de
Mercado.

A associação dos guias turísticos de Viena
oferece rapidamente e sem complicações:
• Uma seleção de 400 guias turísticos
certificados pelo governo
• O acompanhamento de seus clientes
em mais de 30 línguas
• A cidade de Viena de forma
informativa, profissional & divertida
• Roteiros especiais de acordo com
temas anuais
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InInthe
city of
the capital
of waltz.
the waltz.

Palais Todesco
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Andeverything
everything
And
revolves around
revolves
around
my event
my event

Vienna
Convention
Bureau –
Escritório para
Eventos Viena.
•
•
•
•

•
•
•

Consultoria sobre hotéis e locações
para eventos (a partir de 50 pessoas)
Garantia de contingente de hotéis
Ligação aos prestadores de serviços
de Viena
Elaboração de documentos
detalhados para sua candidatura e
apresentação
Organização de inspeções dos locais
Brochuras, filmes publicitários, fotos e
mapas da cidade
Publicação no calendário de eventos
online

Banco de Dados
de Imagens.
www.viennaphoto.com
O banco de dados on-line do turismo de
Viena inclui imagens dos setores arte,
lifestyle, atrações turísticas, arquitetura,
entretenimento, música, congressos.
O nosso serviço para você:
• Uma escolha top dos temas de Viena
• Uma busca de texto simples
• Download gratuito de dados para
layout
• Download direto de arquivos de
imagens prontos para impressão

Vienna Travel Trade Guide

www.vienna.convention.at
Os serviços são oferecidos
de forma gratuita:
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Vienna
Experts Club
International.
Você trabalha
• em uma empresa de viagens,
• em uma companhia aérea,
• em uma empresa de transportes,
• em um portal de viagens online ou
• em um fornecedor que tem uma
participação ativa nas ofertas de
programas no destino
no departamento de marketing ou de vendas e oferece viagens a Viena, então será
muito bem-vindo ao Vienna Experts Club
International.
Aproveite nossa oferta exclusiva para
• você conhecer Viena ainda melhor,
• você vender Viena ainda melhor e
• deixar os seus clientes ainda mais
contentes.

Além disso na sua própria viagem para
Viena você disporá de um grande número
de vantagens, apenas oferecidas pelo
Vienna Experts Club International:
• As melhores condições nos hotéis de
Viena
• Entradas mais baratas ou convites
para museus e concertos/shows,
ofertas gastronômicas e atrações
turísticas como também para eventos
interessantes
• O Vienna City Card, o ticket de 24, 48
ou 72 horas para os transportes
públicos de Viena com mais de 210
outros descontos, em forma gratuita
para você
E o melhor: Ao seu companheiro de viagens também oferecemos todas estas vantagens!

Vienna Travel Trade Guide

www.viennaexpertsclub.at
Torne-se Vienna Expert e aproveite
muitas vantagens!

Participe ativamente no clube no site e usufrua de:
• informações atualizadas sobre Viena
através da newsletter regular,
• concursos atraentes,
• convites para eventos e
• dicas dos conhecedores.
Além disso: A inscrição no Vienna Experts
Club International é gratuita!
Informação & inscrição:
www.viennaexpertsclub.at
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Vienna City Card –
O Cartão Oficial de Viena.
O Vienna City Card oferece aos visitantes de Viena, nacionais e estrangeiros,
uma série de descontos e possibilidades.
Cartão vermelho: incluindo as linhas de
Viena
• Viagens gratuitas com o metrô, bonde e
ônibus
• 24h: € 13,90 / 48h: € 21,90 / 72h: € 24,90
Cartão branco: incluindo o Big Bus Vienna
• Bilhete Hop-On Hop-Off de 24h
• Passeio guiado a pé pela cidade
• 24h: € 28,00 / 48h: € 31,00 / 72h: € 35,00
As duas variantes incluem:
• Mais de 210 descontos (por ex. museus,
excursões, compras, gastronomia)
• Crianças até 15 anos viajam
gratuitamente
• Um livro de bônus gratuito
• Identificação das empresas parceiras
com um adesivo especial
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Inclui aplicativo gratuito
• Para iOS e Android
• Possibilidade de compras no
aplicativo
• Utilização offline
• Planejador de trajetos-navegação
• Informações sobre as atrações
Aquisição direta para clientes
Na maioria dos hotéis de Viena, na
Tourist-Info no aeroporto (diariamente
das 7–22 h), na praça Albertinaplatz,
1010 Viena (diariamente das 9–19 h),
na estação principal de trens de Viena,
1100 Viena (diariamente das 9–19 h),
através do aplicativo em
shop.vienna.info.

Comissão de 5% para
Parceiros Afiliados.
É muito simples desfrutar do City Card com maior sucesso da Europa:
Se seus visitantes comprarem o Vienna City Card oficial na loja online,
receberá uma comissão de 5% por cada cartão comprado.
Todas as informações em: affiliate.vienna.info

Your
Website

Inkl.
U-Bahn,
Tram &
Bus
DIE OFFIZIELLE WIEN-KARTE
Über 210 Vorteile für Sehenswürdigkeiten,
Restaurants, Shopping u.v.m.
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Für 24/48/72 Stunden

1. Anuncie o Vienna City
Card em seu site com seu
link individual.

2. Seu site chama a atenção de seu visitante para
o Vienna City Card que o
adquire na loja online.

3. As vendas do Vienna
City Card geradas através
de seu anúncio são registradas.

4. O visitante de Viena
recebe seu Vienna City
Card e você recebe a
comissão!

Comissão de 10% para
revendedores.

Vienna Travel Trade Guide
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Se você trabalhar no setor do turismo ou da hotelaria pode usufruir do Vienna City
Card se tornando um revendedor. Obterá o Vienna City Card junto de nosso
distribuidor DocLX descontando sua comissão de 10%.
Nossos conhecidos parceiros afiliados e
distribuidores dispõem de um abrangente
pacote à disposição, que lhes permite ter
uma intensa e forte publicidade do Vienna
City Card online e o�line.
Recursos de propaganda & apoio a vendas
• Folheto informativo
• Adesivo
• Cartaz
• Documentos de vendas
• Vídeo do Vienna City Card

Recursos de propaganda online
• Banner publicitário de diversas
dimensões
• Vídeo do Vienna City Card
Contato
DocLX Travel Events GmbH
Renngasse 4 / Freyung
1010 Viena
Tel. +43-1-370 7000-22
info@wienkarte.at
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A Equipe de
Administração do
Turismo de Viena.
O seu ponto de contato
para o setor vienense!
Você está interessado na cooperação com
hotéis, operadores turísticos, restaurantes,
agências de viagens de recepção, prestadores de serviços culturais ou outros vendedores turísticos?

Viena nas
Redes Sociais.
www.twitter.com/ViennaInfoB2B
www.facebook.com/ViennaTouristBoard
www.facebook.com/GayfriendlyVienna
www.instagram.com/viennatouristboard
www.youtube.com/Vienna

Prestamos suporte por meio de:
• Serviços e recursos para venda
• Informações sobre produtos turísticos
em Viena
• A execução de viagens para estudos e
treinamentos
• Consultoria pessoal
Ficaremos contentes com seu contato:
markets.media@vienna.info
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