Sobre a ABTLGBT:
Fundada em 2004, a Associação Brasileira de Turismo para Gays,
Lésbicas e Simpatizantes - ABTLGBT (ABRAT GLS antigo nome fantasia)
é a referência no turismo LGBT no Brasil.
Organizando seminários, participando em feiras ou promovendo
Workshops, reunimos e ajudamos empresas e destinos interessados na
prestação de serviços para o crescente mercado LGBT do Brasil.
Nossos 90 associados de todos os setores da indústria do turismo,
contribuem para tornar a experiência de viagem dos consumidores
LGBTs brasileiros e internacionais a melhor possível.
A missão da ABTLGBT é promover o crescimento da oferta turística ao
público LGBT, fomentando negócios entre associados e viajantes, no
Brasil e exterior, demonstrado o impacto econômico, midiático e social
desta parcela da população.
A ABTLGBT é uma associação arrojada, conciliadora, fomentadora de
negócios e referência no turismo LGBT no Brasil.
O Mercado LGBT de turismo:
LGBTs no Brasil estão saindo do armário direto para o aeroporto e a
ABTLGBT está em uma posição única para comercializar o seu destino ou
empresa para este segmento valioso do mercado brasileiro.
Na sua estimativa mais conservadora (6% da população), o poder de
compra dos LGBTs brasileiros supera 12 milhões de consumidores
Viagens e turismo são prioridades para este público que viaja mais
frequente e gasta mais em viagens do que a média da população.
Benefícios para os associados:


Visibilidade no mercado LGBT no Brasil e no exterior através da
listagem no site que tem em média 15.000 acessos mês;



Promoção dos eventos dos associados no site da ABTLGBT e mídia
social;



Co-participação nas feiras nacionais e internacionais;
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Desconto nos anúncios feitos no site da ABTLGBT



Desconto nos eventos e treinamentos oferecidos pela ABTLGBT



Encontros de networking com hotéis, cias aéreas e operadoras;



Possibilidade de integração e parcerias entre os associados;

Custos de filiação anual:
Taxa
Filiação

Taxa Anual

R$50,00

R$100,00

R$150,00

R$620,00

Hotel, operadoras de turismo,
locadoras de automóveis e casas
noturnas

R$150,00

R$860,00

Rede de agências de viagens
(máximo três lojas ou a marca da
rede e Companhia Aérea)

R$150,00

R$1.6000,00

Instituições
Bureaux e
Turismo

R$150,00

R$1.100,00

Midia impressa, digital, portal
(revistas, jornais, sites, blogs)

R$150,00

R$1.100,00

Empresas diversas, restaurantes,
Saunas e Spas

R$150,00

R$580,00

Categorias
Guias (pessoa física)
Agência de viagens, motéis
pousadas (até 30 quartos)

e

Públicas, Convetion
Órgãos Oficias de

**** Pagamento anual a vista tem isenção na taxa de filiação ou
pagamento trimestral do valor da tabela em 4 vezes mais a taxa de
filiação.
**** Para a filiação como guia o pagamento é a vista.

Largo do Arouche, 290 -São Paulo - SP CEP 01219-010
Tels.: SP (11) 3025-3144 / 3327-2082 / Website: www.abtlgbt.com.br | E-mail: info@abtlgbt.com.br

