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AGENDA

TikTok

Google Meu Negócio

TripAdvisor 

Youtube

Campanhas publicitárias online

Telegram



Influenciador Digital: 
vale a pena?



DIGITAL INFLUENCER

Quebrar objeções

Garantir a segurança 

Mostrar/recomendar 
lugares



HACKS PARA CRESCIMENTO ORGÂNICO NO IG

1. Interaja com os seguidores nos 20 minutos após postagem

2. Mantenha a frequência de postagem (ideal – 1 vez por dia) 

3. Coloque linhas, emojis, espaços e traços para facilitar e leitura 
do usuário 

4. Humanize as relações e interaja com os clientes 



RESUMINDO:10 AÇÕES ESSENCIAIS PARA 
INSTAGRAM

1. Capriche na Bio

2. Cuide do Feed 

3. Crie conteúdo relevante –
stories/feed/IGTV

4. Use e abuse dos stories

5. Planeje as postagens 

6. Use as # certas 

7. Faça destaques

8. Realize concursos e 
promoções

9. Invista nos ADs

10. Analise as métricas



TIKTOK



POR QUE TANTO BUZZ?

Rede social chinesa, criada em 2016

App mais baixado na quarentena (315 milhões de 
downloads apenas no primeiro trimestre de 2020)

800 milhões de usuários - 40% dos usuários têm 
entre  16 e 24 anos

Grandes marcas Ambev, McDonalds, Starbucks e 
Meliá estão usando.



DUBAI

https://www.tiktok.com/@visitdubai.ar/video/6700635365943807238?u_code=dd17m6bmgka89b&preview_pb=0&language=pt&_d=dd17m764f6538j&share_item_id=6700635365943807238&timestamp=1595328300&utm_campaign=client_share&utm_medium=ios&user_id=6838645754169787397&tt_from=whatsapp&utm_source=whatsapp&source=h5_m




ATIVIDADE #8 

1. Vale a pena usar o 
TikTok para promover sua 
empresa e seus produtos?



OUTRAS FERRAMENTAS DE MKT 
DIGITAL PARA TURISMO







PARA QUE SERVE:

• Ficar bem posicionado nas buscas do Google/Google Viagens

• Compartilhar informações com seus clientes (horários de atendimento, 
endereço, telefone, etc.)

• Receber avaliações dos seus clientes

• Gerenciar reputação online

• Compartilhar posts 

• Levar usuário para site e outros canais de venda

• Saber quantas pessoas buscam pela sua empresa













COMO COMEÇAR?







TRIPADVISOR É PARA:

- Serviços receptivos (passeios e excursões)

- Meios de hospedagem: hotéis, pousadas, hostels, resorts, 
etc.

- Meios de alimentação: bares, restaurantes, lanchonetes, 
pizzarias, cafés e etc.

-Atrativos turísticos públicos ou privados





BOAS PRÁTICAS

-Reivindique o perfil da sua empresa

-Insira as informações corretas

-Gerencie comentários 

-Incentive seus clientes a avaliar sua 
empresa



COMO COMEÇAR



ANÚNCIOS





CANAL DE VENDAS





BOAS PRÁTICAS



BOAS PRÁTICAS







DADOS

Mais de 1 bilhão de visitantes/mês

Segundo site mais acessado para buscas

300 horas de vídeo são adicionadas por hora

71% das buscas no YouTube (turismo) é sobre destinos



POR QUE INVESTIR?

Viajantes engajam MUITO com vídeos online e assistem mais 
que a conteúdos de viagem.

Visualização de vídeos de viagens cresceu 479% nos últimos 2 
anos.

97% dos viajantes veem vídeos online todo mês.

Ótimos para indexação no Google.

(Google, 2019)



BOAS PRÁTICAS

▪Crie canal da empresa no Youtube

▪Crie o calendário editorial

▪Crie o roteiro de cada vídeo – CTA no final de cada vídeo

▪Selecione a imagem que for mais significativa para divulgar o seu 
vídeo

▪Crie descrições interessantes para seus vídeos

▪Incentive seguidores a visitar seu canal e compartilhar seus vídeos 
nas mídias sociais

▪NÃO compartilhe link no Facebook



ATIVIDADE #9 

1. Que tipos de vídeos sua 
empresa poderia criar para 
engajar sua audiência?

2. Quais os recursos você 
necessita para criar esses 
vídeos?



ANÚNCIOS



FACEBOOK E INSTAGRAM ADS

São bons para gerar demanda.

Ideia principal:  atrair potenciais clientes que ainda estão em 
estágios bem iniciais de preparação e interesse para a compra.

Devem ser usados em públicos segmentados.













SEGMENTAÇÃO - INTERESSES

Pessoas que curtiram páginas de viagens

Viajantes frequentes

Pessoas que fizeram viagens internacionais



ESTRATÉGIAS PARA CONVERTER LEADS

Ofertas

Promoções

Inovação 

Sorteios

Parcerias 

Campanhas



                

                   

           

                

                           

           
                                      

                                        


