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RELATÓRIO DE EXCEÇÃO 
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INTRODUÇÃO  

 

Salvador foi a primeira cidade brasileira a receber o selo SAFE TRAVELS 

do Conselho Mundial de Viagens e Turismo (World Travel & Tourism Council - 

WTTC) e segue outorgando esse selo aos Estabelecimentos Turísticos 

soteropolitanos, com regras e protocolos sendo rigidamente seguidos 

pelas empresas, com o propósito de tornar a imagem das viagens mais 

seguras, especialmente para os já vacinados contra o Covid-19. O fato 

de ser o primeiro destino brasileiro a receber o selo, demonstra a 

responsabilidade e compromisso de Salvador com a indústria do turismo, 

e da Salvador Destination com a promoção da nossa cidade como  

DESTINO SEGURO para os visitantes de negócios e lazer. 

Nossas diversas campanhas nas redes sociais e mídia especializada em 

Turismo tiveram como propósito, encorajar o interesse do “visitante” 

para visitar a capital baiana, conforme pudemos observar durante o mês 

de Janeiro. Repetimos, mostrando os principais atrativos que fazem de 

Salvador um destino único e especial. A gastronomia local com raízes na 

ancestralidade africana, a cultura e suas manifestações populares, as 

belezas naturais que podem ser admiradas em diversos pontos da cidade, 

a história do nosso povo e da cidade que foi a primeira capital do Brasil 

e as facilidades e equipamentos que a cidade oferece. 

Nós da Salvador Destination, ao longo de todo esse período de atenção 

e cuidados durante a pandemia e mesmo sem definições concretas à 

retomada, seguimos apoiando as Entidades Profissionais e empresas 

Organizadoras de Eventos, disponibilizando todo o nosso acervo gráfico 

e de conteúdo necessário, (Releases, Cartas de Apoio, Material Gráfico, Bidding 

Books, Fotos e Vídeos customizados), para candidatar Salvador para sediar 

todo tipo de evento.  

Mesmo neste período atípico de exceção, a Salvador Destination segue 

trabalhando ininterruptamente em prol da nossa cidade, mostrando 

sempre resultados na CAPTAÇÃO de eventos e negócios futuros para o 

destino Salvador, que traz um aporte de dinheiro, fundamental para o 

desenvolvimento de toda cadeia econômica da cidade, afinal, esse 

visitante de negócios e eventos, gasta até quatro vezes mais que um 

turista de lazer. 

 

Juntos, somos mais fortes! 

Salvador, você sente que é diferente! 
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REDES SOCIAIS * Janeiro/2021 

Mantivemos nossas publicações criativas nas redes sociais, com o 

objetivo de manter a memória afetiva de Salvador para nosso público alvo 

de visitantes e turistas a negócios ou lazer. A Salvador Destination está 

presente nas principais redes socias, como o Facebook, Instagram, 

LinkedIn e Youtube, com conteúdo idealizado para tocar o desejo de 

visitar a nossa cidade. 

 

LINHA DO TEMPO * Janeiro 2021 
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STORIES * Janeiro 2021 
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COMUNICAÇÃO 

PROMO*EMAILS - SALVADOR DESTINATION 

 

DATA: 14/1/2021 

 

Envio de e-mail institucional para os associados referente publicações 

que são realizadas no site da Salvador Destination na seção de notícias 

dos associados, com orientação a respeito das características 

necessárias às publicações e demais seções do nosso site, em especial 

dos Relatórios;  
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DATA: 18/01/2021 

 

Atualização do Termo de Compromisso para Cessão de Fotos Oficiais da 

Salvador Destination para divulgar e promover o destino Salvador, 

informando no corpo do texto a maneira que as imagens devem ter a 

menção aos créditos do Fotógrafo e da nossa Entidade: 

***** Fábio Marconi / Salvador Destination 
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DATA: 18/01/2021 

 

E-mail institucional para os associados sobre a publicação do Relatório 

de Exceção/Ações: Dezembro 2020 no site da Salvador Destination. Essa 

publicação de relatórios tem por objetivo, informar o que está sendo 

realizado pela Entidade para as empresas associadas, mercado, trade e 

público de clientes, mostrando a persistência no trabalho de promoção 

do destino Salvador.  
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DATA: 20/01/2021 

 

Pesquisa e Consulta à UNEDESTINOS da possibilidade de criação de nova 

categoria para Cooperativas de Táxis e dessa forma, agregar novos 

associados para somar à missão de promover o destino Salvador. 
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DATA: 27/01/2021 

 

E-mail institucional para as Entidades Profissionais e empresas 

Organizadoras de Eventos que já visitaram o destino Salvador por meio 

das nossas ações do projeto SNTMY - Salvador Nice To Meet You e 

também para os que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer a 

nossa cidade. No e-mail, informamos sobre Vacinação, Protocolos de 

Segurança na cidade e também destacamos as características que 

fazem de Salvador, uma cidade única e tão atrativa.  
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DATA: 29/01/2021 

 

Enviamos a pauta provisória de eventos da Salvador Destination, do 

período 2021/2024, para os associados solicitantes, informando também 

a respeito dos eventos que são fechados diretamente com o Centro de 

Convenções Salvador, além de avisar sobre a postagens dos relatórios 

no período de exceção e a promoção do destino Salvador, que não parou 

em nenhum momento, durante a pandemia. 
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ESCRITÓRIO 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

DATA: 04/01/2021 

 

Atualização da lista de prospeção a possíveis eventos para captação em  

futura edição, levando em consideração as características do evento, 

principalmente a sua rotatividade. 
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DATA: 08/01/2021 

 

Relatório de Exceção Anual – 2020 com reflexão interna da Equipe 

Executiva e da Diretoria sobre as ações e promoções que foram 

desenvolvidas e como a pandemia afetou os negócios para a nossa 

cidade. Foi destacado também nesse relatório, os pontos fortes da 

associação, onde é possível notar a persistência e dedicação no trabalho 

de promoção do destino e do foco em manter a memória afetiva de 

Salvador junto ao nosso público-alvo. 
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DATA: 14/01/2021 

 

Contatos telefônicos com associados para informar do aumento 

significativo de acessos ao site institucional da Salvador Destination, 

agora também com link para o site da Prefeitura de Salvador, e destaque 

para a nossa seção de notícias & novidades dos  associados.  

 

DATA: 14/01/2021 

 

Atualização da Tabela de Valores para o ano de 2021, com categorias de 

associados, mensalidades e taxas ainda mantidas desde 2019. 

 

DATA: 15/01/2021 

 

Atualização na lista de associados Salvador Destination, com a 

capacidade de UH’s dos meios de hospedagem associados e capacidade 

para eventos da cidade, com breves informações sobre cada associado. 

 

DATA: 15/01/2021 

 

Atualização do modelo de e-mail de afiliação para novos associados e 

também dos Termos de Adesão divididos por categorias, essa 

preparação ainda está sendo feita, em vista às novas ações previstas 

para o ano de 2021 que dependem de patrocínios, não confirmados. 

 

DATA: 16/01/2021 

 

Atualização da Pauta de Eventos Apoiados/Captados/Em Captação, pela 

Salvador Destination, revendo as alterações que foram feitas por conta 

da pandemia, como por exemplo, adiamentos, cancelamentos e a 

conversão de eventos presenciais em híbridos ou totalmente virtuais. 

 

DATA: 20/01/2021 

 

Atualização da lista de Prospecção a novos associados, com o propósito 

de agregar mais empresas para apoiar a promoção de Salvador no 

mercado de Eventos e Turismo de Negócios. 

 

DATA: 21/01/2021 

 

Início da atualização do Mailing de Entidades Nacionais e de seus 

contatos para, quando do retorno das ações do projeto SNTMY - Salvador 

Nice To Meet You.  
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