
RESORTS BRASIL NA ABAV 2010: Momento de valorizar o produto nacional e 
buscar o turista europeu e americano 

 
 
Em um estande cooperado com a presença de 12 resorts associados, a Resorts Brasil 
(Associação Brasileira de Resorts) participará da Feira das Américas 2010 (ABAV), entre 
os dias 20 e 22 de outubro, no Rio Centro, Rio de Janeiro. O objetivo do estande é 
mostrar as novidades que os resorts prepararam para a próxima temporada, além de 
levar um posicionamento da associação em relação ao atual panorama do turismo 
hoteleiro no país.   
 
À mercê da desvalorização cambial, o segmento investe no Brasil, mas vive a realidade 
de uma empresa exportadora. “Mantemos nossos impostos abusivos em dia e nosso 
quadro de pessoal intacto enquanto vemos nosso turista aproveitando a oportunidade de 
fazer a viagem internacional tão sonhada”, aponta Rubens Régis, presidente da Resorts 
Brasil.  “Até quando nossos governantes vão fingir que a atividade turística tem menos 
importância no Brasil? Até quando vamos assistir às reduções de alíquotas e outros 
benefícios aos setores da economia, enquanto esperamos “na fila” a nossa vez de 
sermos atendidos, como se comercializássemos um produto menos importante?”, 
questiona Rubens. Ainda segundo ele, é preciso colocar na cesta de “geração de renda e 
empregos” um setor que só entre os 45 resorts associados movimenta 1.2 bilhões de 
reais por ano, empregando centenas de milhares de pessoas direta e indiretamente. 
"Uma alternativa complementar é buscar o turista europeu e americano e para isso 
precisamos do apoio da Embratur." completa.  
 
 
O Nannai traz para a ABAV 2010 sua programação de ano novo, além das atrações da 
temporada de verão 2011 e novos valores de tarifas antecipadas para a baixa 
temporada. Conhecido por valorizar a cultura brasileira, sobretudo a nordestina, o Nannai 
preparou uma festa de ano novo com o tema literatura de cordel. Resgatando a cultura 
local, o resort simboliza a importância de se enaltecer os produtos nacionais, o que, em 
tempos de evasão de turistas brasileiros ao exterior, é fundamental. Afinal, com tantos 
atrativos, o Brasil está constantemente se redescobrindo.  
 
Exclusivo e sofisticado, o Nannai possui piscinas que percorrem toda a área 
externa, além de uma estrutura de lazer de mais de 500 m², com bar, jogos, oficinas de 
arte, clubinho infantil, Kids Club, Campo de golfe Pitch & Putt e um lounge com vista para 
toda a área de lazer.  Suas acomodações variam entre luxuosos apartamentos e 
bangalôs que inspiram o romantismo nos casais. Para proporcionar um atendimento 
exclusivo durante a ABAV 2010, estarão presentes: John Davies, gerente geral; Rodrigo 
Lins, gerente comercial; Octavio Parasoli, gerente de vendas no Nordeste; João Faria, 
representante no Estado de São Paulo; e Luciana Oliveira, representante  no Estado do 
Rio de Janeiro.  
 
 
ABAV 2010 
Data: 20, 21 e 22 de outubro de 2010 
Horário: Das 13h às 19h 
Local: Riocentro Exhibition & Convention Center  
Endereço: Av. Salvador Allende, 6555 – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro 
  
  



 
INFORMAÇÕES PARA A IMPRENSA 
Em Foco Assessoria de Comunicação 
Aurea Figueira – aurea@emfoco.net 
Rodrigo Vinagre – rodrigo@emfoco.net 
Tel/Fax: (11) 3816-0433 
www.emfoco.net 
 







 
O Concurso Cultural da Resorts Brasil com a Editora  

>Abril foi um sucesso. Durante o mês de julho recebemos mais de 12mil  
>frases dos participantes do concurso que responderam a perguna - So  
>num resort voce pode?  Tivemos mais de 8mil pessoas inscritas. Os 12  
>vencedores receberam como premio 04 noites em um dos 12 resorts  

>participantes da campanha. O resultado com o nome dos contemplados  
>pode ser acessado no site - www.sonumresortvocepode.com.br  

>  
>  

>  No dia 15 de setembro iniciaremos a II fase do Concurso Cultural. O  
>participante devera responder a mesma pergunta. O concurso vai ate o  

>dia 30 de outubro. 
 

UMA PROMOÇÃO PARA PARA CONHECER OS MAIS DESEJADOS RESORTS 
BRASILEIROS:  

RESORTS BRASIL E EDITORA ABRIL LANÇAM A 2ª FASE DO CONCURSO CULTURAL 
 

“O QUE SÓ NUM RESORT VOCÊ PODE FAZER?” 
 

Para participar é simples: na página www.sonumresortvocepode.com.br o internauta 
deverá se cadastrar e responder a pergunta para concorrer a inúmeras viagens; os autores 

das 12 respostas melhores ganharão estadia de quatro noites em resorts do Brasil 
 
A Resorts Brasil, entidade que congrega os principais empreendimentos hoteleiros de alto padrão 
do País, e a Editora Abril lançam, por meio da página www.sonumresortvocepode.com.br um 
Concurso Cultural para os internautas que acessarem o site e se cadastrarem no site. Com o 
formulário de inscrição devidamente preenchido, basta o turista virtual responder de forma 
bastante criativa à seguinte pergunta: “O Que Só Num Resort Você Pode Fazer?”. Depois é só 
torcer para concorrer a inúmeros prêmios.  
 
Com duração entre os dias 15 de setembro e 30 de outubro de 2010 – até as 23 horas, 59 
minutos e 59 segundos (horário oficial de Brasília) –, o Concurso Cultural irá premiar com 
estadias de quatro noites os vencedores das 12 mais criativas respostas em até 250 caracteres, 
ranqueadas do 1º ao 12º lugar e analisadas por uma Comissão Julgadora formada pela Resorts 
Brasil e Editora Abril. Como prêmio, o vencedor poderá hospedar-se com um acompanhante nos 
resorts do Brasil conforme a sua classificação (relação dos destinos abaixo). A primeira fase do 
Concurso Cultural durante o mês de julho foi um sucesso com 8 mil pessoas inscritas e mais de 
12 mil frases de participantes. 
 
Segundo o regulamento da promoção disponível no site, cada participante poderá concorrer aos 
prêmios quantas vezes desejar, para isso será necessário sempre uma resposta diferente à 
pergunta. As respostas serão analisadas seguindo um critério pré-estabelecido e deverão conter 
originalidade, criatividade e adequação ao tema proposto. Sendo assim, os 12 vencedores serão 
anunciados no dia 13 de agosto de 2010. 
 
Com premiação pessoal e intransferível que não pode ser cedida ou trocada, por exemplo, por 
dinheiro, o vencedor será notificado via email até o dia 23 de agosto e terá até 180 dias, após a 
comunicação do prêmio, para marcar a sua viagem com o resort referente à posição no 
Concurso. A validade da promoção é de um ano e o período da hospedagem deverá ser somente 
na baixa temporada. Em caso de dúvidas, a Editora Abril coloca à disposição canal de 
comunicação direto para o participante. Envie email para: projetos@abril.com.br 
  
Premiação: resorts do Concurso Cultural 
 

• 1º lugar: Hairton Mendes Junior (Caldas Novas/GO)  
• 2º lugar: Costão do Santinho (Florianópolis/SC)  

http://www.sonumresortvocepode.com.br/
http://www.sonumresortvocepode.com.br/
mailto:projetos@abril.com.br


• 3º lugar: Bourbon Cataratas Convention Resort (Foz do Iguaçu – PR)  
• 4º lugar: Tivoli Ecoresort Praia do Forte (Mata de São João/BA)  
• 5º lugar: Beach Park (Porto das Dunas/CE)  
• 6º lugar: Jatiúca Hotéis & Resorts (Maceió/AL)  
• 7° lugar: Ocean Palace (Natal/RN)  
• 8º lugar: Paradise Golf & lake Resort (Mogi das Cruzes/SP)  
• 9º lugar: Royal Palm Resort (Campinas/SP)  
• 10º lugar: Serhs Natal Grand (Natal/RN)  
• 11º lugar: Casa Grande Hotel Resort & Spa (Guarujá/SP)  
• 12º lugar: Vale Suíço Resort Hotel (Tapeva-MG) 

 
INFORMAÇÕES PARA A IMPRENSA 

Em Foco Assessoria de Comunicação 
Aurea Figueira - aurea@emfoco.net  11 85792035 

Isabela Barbosa – isabela@emfoco.net 
Fone/Fax: 11 3816-0433 

www.emfoco.net 
 

mailto:aurea@emfoco.net
mailto:isabela@emfoco.net
http://www.emfoco.net/


 
 
 
 

Resorts Brasil apresenta palestra “Como vender resort ao seu cliente”, na 14º 
Avirrp 

 
Com intuito de estreitar relacionamento com operadores e agentes de viagens que 
comercializam resorts brasileiros, a ABR – Associação Brasileira de Resorts, entidade 
que atualmente congrega 45 resorts nos principais destinos turísticos do País, participa 
do 14º Encontro Nacional de Agências de Viagem – Avirrp -, nos dias 20 e 21 de agosto, 
no Centro de eventos Taiwan, no Pavilhão Safira, em Ribeirão Preto-SP. Com 75m² o 
estande da Resorts Brasil contará com a presença de 22 associados. 
 
No sábado, dia 21, das 9h às 11h, a Resorts Brasil irá apresentar uma palestra com o 
Tema: "Como vender resort ao seu cliente" e no final entregará um certificado para cada 
participante. 
 
 
Serviço: 
 
14º AVIRRP - Encontro Nacional de Agências de Viagem 
 
Dia: 20 e 21 de agosto 
Horário: 13h às 19h  
Centro de eventos Taiwan 
Pavilhão Safira 
Ribeirão Preto-SP 
Palestra da Resorts Brasil: “Como vender resort ao seu cliente” 
Data: 21 de agosto 
Horário: 9h às 11h 
 
 
 
 

 
INFORMAÇÕES PARA A IMPRENSA 

Em Foco Assessoria de Comunicação 
Aurea Figueira – aurea@emfoco.net 8579-2035 

Isabela Barbosa – isabela@emfoco.net 
Fone/fax: 11 3816-0433 

www.emfoco.net 
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