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INTRODUÇÃO 

 

Em razão das prorrogações dos Decretos Municipais à QUARENTENA 

com o objetivo de reduzir os novos casos do Coronavírus e não 

sobrecarregar os leitos de UTI disponíveis na cidade, o interesse do 

Trade do Turismo está agora voltado à definição dos PROTOCOLOS 

Sanitários e Higienização, apresentados aos governos Municipal e 

Estadual, ainda porém, sem validação oficial desses governos. 

Nessa espera, a Salvador Destination permaneceu durante o mês de 

Junho, em regime de trabalho remoto, focada na sua principal missão 

de promoção do destino Salvador, em caráter institucional para todos 

os segmentos e mercados, com especial interesse aos eventos, 

congressos e convenções, no aguardo de informações para a retomada 

dos negócios. 

Os eventos acima de 50 PAX seguem cancelados por decreto Municipal, 

atingindo toda a cadeia de negócios do turismo, Hotéis, bares, 

restaurantes, empresas de turismo receptivo, organizadores de eventos, 

dentre outros, com impactos gerados até o final do ano, pelas 

necessárias políticas de isolamento social, prorrogadas até então. 

A Salvador Destination, suspendeu suas ações promocionais 

presenciais, em especial o projeto SNTMY * Salvador Nice To Meet You 

- 2020 até definição por parte dos governos municipal e estadual para a 

retomada de visitas turísticas à cidade, que deverá ocorrer após a 

validação dos protocolos sanitários e higienização implantados por 

nossos Associados e todo o mercado, garantidos por selo de DESTINO 

SEGURO, ainda em fase de definição por parte das autoridades, mas que 

deverá ser promovido simultaneamente por todo o Trade, como forma de 

atender às expectativas de confiança do nosso público de clientes, 

mercado e parceiros do Trade. Todos os eventos nacionais e 

internacionais também foram cancelados em razão da PANDEMIA. 

Nossa equipe segue com o trabalho de Atendimento Virtual aos 

Associados e Clientes, Vídeo-Reuniões, Promoção do destino Salvador 

nas redes sociais, mídia especializada e marketing-direto 

PROMO*EMAILS, e demandas para envio de Cartas de Apoio, BIDDING 

BOOKS, FOTOS e Vídeos do destino Salvador, para eventos a partir de 

2021, a exemplo de demandas para 2023 e 2024. 
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Seguimos como modelo no cenário nacional, com nossas criativas 

promoções do destino Salvador, direcionadas à memória afetiva do nosso 

público-alvo. Esse trabalho é reconhecido e seguido pela UNEDESTINOS 

e ICCA - Capítulo Latino Americano, conforme poderá ser constatado pela 

utilização dos “bordões” criados pela Salvador Destination, em 

especial o “Estaremos sempre aqui!”..., “Temos fé no futuro, esteja 

pronto!”..., “Estamos te esperando de braços abertos!”..., “Estamos 

cuidando de tudo para quando você voltar!”... e o mais conhecido, 

“Juntos, somos mais fortes!”..., utilizado há mais de 3 anos em nossas 

mensagens e correspondências, como forma de valorizar o 

associativismo e união do Trade da nossa cidade em prol do destino 

Salvador, projeto original e desejo do nosso fundador e Presidente 

Honorário, Paulo Gaudenzi. 

                                             

OBSERVAÇÃO ***** 

Em Junho, os governos municipal e estadual não definiram a escolha dos 

modelos de PROTOCOLOS oficiais de SEGURANÇA SANITÁRIA e 

HIGIENIZAÇÃO que serão IMPLANTADOS pelos equipamentos turísticos. 

Será necessário definir com antecedência, as datas e prazos desse 

trabalho conjunto com o Trade do turismo. O objetivo, é poder exibir e 

promover um SELO DE GARANTIA e SEGURANÇA aos VISITANTES. Será 

necessário conquistar a confiança desse público-alvo para o destino 

Salvador * SALVADOR DA BAHIA - DESTINO SEGURO. 

O governo federal já lançou um selo nacional, expedido aos 

equipamentos turísticos que cumprirem com as exigências dos 

PROTOCOLOS estabelecidos. O SELO NACIONAL foi aceito pelas 

principais Entidades de Classe Nacionais e mercados emissores de 

negócios para Salvador, em especial SP, RJ, MG e DF. Esse modelo de 

SELO NACIONAL será conhecido e familiarizado por nosso público-alvo. 

Fica o registro de sugestão para que em caso da definição de um outro 

modelo de SELO baiano ou soteropolitano, utilizar também o selo 

nacional. 

O processo de validação desses PROTOCOLOS e implantação nos 

equipamentos turísticos, até a emissão de um SELO DE CONFIANÇA para 

DIVULGAÇÃO, levará tempo. Outros destinos brasileiros encontram-se 

em fase avançada nesse processo, já na fase de divulgação do SELO DE 

SEGURANÇA SANITÁRIA - HIGIENIZAÇÃO. Destino Seguro! 
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Temos mantido a mesma estratégia de comunicação e promoção do 

destino Salvador nas redes sociais em duas frentes, conforme modelos 

abaixo, marcadamente em postagens na LINHA DO TEMPO (timeline) do 

Facebook, Instagram, LinkedIn e STORIES no Facebook e Instagram, 

para manter a boa imagem da nossa cidade na memória afetiva do nosso 

público-alvo.  

 

LINHA DO TEMPO * Junho 2020 
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STORIES * Junho 2020 
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Seguimos com o nosso trabalho de Pesquisa & Inteligência, mapeando 

potenciais eventos para promoção institucional do destino Salvador e base 

ao posterior trabalho de candidatura e captação para o destino Salvador; 

após a retomada e liberação dos negócios para o nosso destino; através de 

marketing direto - PROMO*MAILS - fruto do trabalho prévio de identificação 

do nosso público, e manutenção permanente do nosso banco de dados.  

 

 

DATA: 03/6/2020 

*** Análise comparativa a outras cidades, dos protocolos de Segurança 

Sanitária e Higienização emitidos pela FeBHA e pelo VisiteSãoPaulo. 
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DATA: 12/6/2020 

*** Atendimento às Entidades Profissionais e PSOs - Organizadores de 

Eventos na preparação de CARTAS DE APOIO e APRESENTAÇÔES - BIDDING 

BOOKS à candidatura e defesa para realização de eventos em Salvador, a 

exemplo do EMAIL abaixo, de nossa participação em São Paulo na defesa 

para sediar um Congresso Médico em 2021. O resultado ainda não foi 

informado, mas os organizadores informaram haver grandes chances da 

escolha de Salvador. Aguardamos o resultado oficial. 

 

 

 

 



  

Relatório de Exceção * COVID-19 * Junho/2020  

 

DATA: 15/6/2020 

*** Envio do Relatório de Ações - Maio 2020 / Exceção COVID-19 para 

acompanhamento dos Associados ao nosso trabalho, ininterrupto, em prol 

de Salvador e boa comunicação, a partir dos comentários e sugestões que 

recebemos. 
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DATA: 15/6/2020 

*** Tivemos boa recepção e feedback com comentários e sugestões de 

Associados, ao nosso trabalho mantido durante o período da pandemia e 

exceção. 
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DATA: 16/6/2020 

*** A exemplo do retorno de nosso trabalho ininterrupto de promoção do 

destino Salvador, somos consultados a prestar informações e sugestões  

para a realização de JANTAR , COQUETEL e outros eventos SOCIAIS dentro 

da programação de um CONGRESSO.  
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DATA: 17/6/2020 

*** Envio de PROMO-EMAILS * MARKETING DIRETO * através do nosso 

“info@salvadordestination.com” para Entidades Profissionais e PSOs – 

Organizadores de Eventos de nosso BANCO DE DADOS, para promoção do 

destino Salvador, com a seguinte mensagem:  

 

“Prezados AMIGOS da cidade de SALVADOR 

,Entidades Profissionais e Organizadores de Eventos 

 

Seguimos trabalhando para receber você cada vez melhor, adaptando os equipamentos e serviços da cidade aos 

protocolos de segurança sanitária e higienização. Acreditamos que após a retomada da normalidade, a capital 

baiana voltará a ser palco de muitos eventos, congressos e convenções de sucesso! Sempre que for possível, visite 

as nossas redes sociais e também o nosso site (salvadordestination.com), onde você poderá saber mais sobre os 

nossos associados e o destino Salvador. Aproveite também para descobrir as novidades no Portal Oficial de 

Salvador (salvadordabahia.com)!” 

 

 

https://salvadordestination.com/Pagina-Inicial
https://www.salvadordabahia.com/
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DATA: 17/6/2020 

*** Envio de PROMO-EMAILS * MARKETING DIRETO * através do nosso 

“info@salvadordestination.com” para nossos CONTATOS de Entidades 

Profissionais e PSOs - Organizadores de Eventos, que já visitaram a nossa 

cidade através das ações promocionais “SNTMY”, para promover nossos  

CANAIS DE COMUNCIAÇÃO e REDES SOCIAIS, com a seguinte mensagem:  

 

“Prezados AMIGOS da cidade de SALVADOR, 

Entidades Profissionais e Organizadores de Eventos 

Você que já nos visitou e conhece, saiba que estamos trabalhando para receber você cada vez melhor, adaptando 

os equipamentos e serviços da cidade aos protocolos de segurança sanitária e higienização. Acreditamos que 

após a retomada da normalidade, a capital baiana voltará a ser palco de muitos eventos, congressos e 

convenções de sucesso! Sempre que for possível, visite as nossas redes sociais e também o nosso site 

(salvadordestination.com), onde você poderá saber mais sobre os nossos associados e o destino Salvador. 

Aproveite também para descobrir as novidades no Portal Oficial de Salvador (salvadordabahia.com)!” 

 

 

 

https://salvadordestination.com/Pagina-Inicial
https://www.salvadordabahia.com/
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DATA: 22/6/2020 

*** Mantemos contato permanente com o SALVADOR BAHIA AIRPORT - 

Vinci Airports para informação atualizada sobre a MALHA AÉREA e dessa 

forma, podermos repassar essas informações às Entidades Profissionais e 

PSOs - Organizadores de Eventos de nosso BANCO DE DADOS, para 

promoção dos acessos aéreos para a nossa cidade:  
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DATA: Junho 2020 

*** Reuniões Semanais com a Equipe de Operações e o Diretor Executivo, 

para alinhamento das ações conjuntas e ATENDIMENTO VIRTUAL de 

Associados e Clientes. 

 

 

DATA: 29/6/2020 

*** Reunião Virtual / Diretoria - Biênio 2020/2021 via ZOOM para alinhamento 

das estratégias e ações do mês, durante o período de exceção da pandemia, 

e apoio às consultas de Associados e Clientes. 
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DATA: 30/6/2020 

*** O Presidente da Salvador Destination, Sr. Roberto Duran e o Sr. Fernando 

Brandão, Diretor Executivo, participaram virtualmente do evento nacional 

“Conexões do Turismo: Uma Nova Era”, realizado nos dias 30/6 e 1°/7 pelo 

VisiteCeará e UNEDESTINOS com o apoio das Entidades Nacionais, em 

especial, ABIH, ABEOC, SEBRAE, para discutir caminhos e estratégias para 

a retomada do turismo de eventos e os protocolos necessários à confiança 

do viajante. 

  

                                

                                            


