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Menos de um mês depois da classificação de Coimbra como Património da Humanidade, a
nova empresa Consultur Touristic Integrated Strategies, que opera no setor da consultoria
turística decidiu transformar a sua cerimónia de apresentação, no dia 11, num contributo para
os novos desafios que se colocam à cidade e à região.

  

Assim, nesse dia a escola de Hotelaria de Coimbra recebeu esta ação de formação gratuita
sobre a “utilização das redes sociais para promover o Turismo e Cultura”.
  

  

Marcada para as 10h45, a sessão de abertura da cerimónia foi presidida por Pedro Machado,
responsável pela Entidade Regional Turismo Centro de Portugal. Seguiu-se a apresentação da
empresa especializada em serviços em consultoria turística, às 11h00 e um quarto de hora
mais tarde a ação de formação.

  

Esta formação gratuita é dirigida principalmente a profissionais do sector turístico e hoteleiro,
mais info da empresa da organização em http://www.consultur.pt/

  

Pode ver e identificar a galerias de imagens na página de facebook da Consultur

      Veja aqui um vídeo resumo desta formação:
    
    Veja aqui os slides da apresentação:
    Redes Sociais na Escola de Turismo de Coimbra  from Vasco Marques   
  Slideshow de fotos do evento:
    
    A sessão foi conduzida por Vasco Marques, especialista em Marketing Digital, onde abordou
o tema da importância das redes sociais para promover o turismo e a cultura, enquanto parte
integrante do plano estratégico de uma organização, com vista a uma maior visibilidade e
notoriedade da marca, empresa, produtos ou serviços.
  

  

Os trabalhos terminaram cerca das 12h45, com o Dr. José Luís Marques, diretor da Escola de
Hotelaria e Turismo de Coimbra, presidindo à sessão de encerramento.
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https://www.facebook.com/media/set/?set=a.511704782243785.1073741828.111147652299502&amp;type=1
http://www.slideshare.net/unformatted/redes-sociais-turismo-e-cultura-coimbra
http://www.slideshare.net/unformatted
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