Como mudou a experiência do cliente no turismo: um olhar
sobre Antes, Durante e Depois da COVID-19
Devido à pandemia, a procura dos consumidores tornou-se mais autónoma,
apoiando-se em conteúdos gerados pelos utilizadores. Em 2022, visando uma
interacção híbrida, este tema pode ser visto como hipótese de partilha e conexão dos
clientes.
SAIBA MAIS

Indústria de viagens alemã recupera, mas a inflação pode
limitar o consumo
Consumidores mostram desejo de continuar a viajar em 2023 apesar do aumento
dos preços da energia, sendo que uma em cada cinco reservas já são para o Verão

do próximo ano. Para este Inverno, estima-se um aumento de 74% de vendas, face a
2021.
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Finanças pessoais são a principal barreira às viagens de longo
curso neste Outono
O desejo de viajar para o estrangeiro aumentou nos últimos meses de 2022.
Contudo, a situação financeira pode revelar-se um entrave nas viagens de longo
curso. Países como o Brasil, Canadá e EUA são os mais sensíveis a estas questões.
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Aluguer de curta duração na Europa abranda depois de todos
os recordes de Verão
Apesar do declínio na procura, após os valores do Verão de 2022, a taxa de
ocupação na Europa continua forte com +2,7% em relação a 2019. França lidera os
países com registos positivos face ao período pré-covid, seguida da Alemanha e
Áustria.
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Turismo negro está a tornar-se popular entre os turistas que
procuram aventura
Movido pela curiosidade e adrenalina, o turismo negro está a ganhar cada vez mais
terreno, estimando-se que atinja os 30 mil milhões de dólares em 2022. Entre os
locais mais conhecidos estão o Forte de Bhangarh, a Ilha das Bonecas e Kuldhara.
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