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Comunicado de Imprensa 

 

 

Discover Thainess 

Nova campanha global da Tailândia inicia 

passatempo em Portugal 

A Autoridade de Turismo da Tailândia (TAT) lançou uma nova campanha global de turismo 

designada “Discover Thainess 2015”, que incide essencialmente no modo de vida dos 

tailandeses, na unicidade da sua cultura e na singularidade das experiências que podem ser 

vividas naquele país. 

Em Portugal a campanha arranca hoje com uma ação de marketing digital em formato de 

quiz online, que decorre até dia 8 de março na página da Autoridade de Turismo da 

Tailândia no facebook - facebook.com/TurismoTailandes ou diretamente no microsite 

http://discoverthainess.turismotailandes.org.pt/   

Durante oito semanas, os utilizadores são convidados a participar num quiz de resposta 

múltipla, tendo apenas que responder a 5 perguntas semanais sobre o tema “Discover 

Thainess”. Os interessados podem efetuar a pesquisa das respostas online, corrigindo-as ou 

completando-as a qualquer momento, desde que o façam no período do passatempo (12 de 

janeiro a 8 de março). 

No final das oito semanas todos os participantes que tiverem obtido 80 por cento de 

respostas corretas participam num sorteio e ficam habilitados a ganhar uma viagem à 

Banguecoque, para duas pessoas. 

O sorteio, para o qual serão convidados todos os participantes, decorre no dia 18 de março 

no Museu do Oriente, em Lisboa.  

No início de 2014 o Turismo da Tailândia já havia lançado um passatempo semelhante, em 

formato de quis, que contou com 1600 participantes dos quais, cerca de 650 ficaram 

habilitados ao sorteio de uma viagem à Tailândia. Esse passatempo, direcionado para as 

camadas mais jovens, promoveu a famosa festa da lua cheia da Ilha de Koh Phangan  “Full 

Moon Party” que se realiza todos os meses na primeira lua cheia do mês. O vencedor do 

“Full Moon Party Quiz”, Luís Costa Ferreira de Alcobaça, desfrutou de uma semana de 

sonho em Koh Samui e Koh Phangan durante a lua cheia do mês de julho.  

Para mais informações ou para participar no passatempo visite: 

http://discoverthainess.turismotailandes.org.pt/   

http://www.facebook.com/TurismoTailandes
http://discoverthainess.turismotailandes.org.pt/
http://discoverthainess.turismotailandes.org.pt/
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Gabinete de imprensa da Autoridade de Turismo da Tailândia:  

Jervis Pereira – Representações e Consultadoria Lda. 

REPRESENTANTE OFICIAL DA AUTORIDADE DE TURISMO DA TAILÂNDIA 

Rua Cova da Moura 2 – 5 dto  1350-177 Lisboa  

Tel.  21 391 66  00  :  Fax.  21  391  66 09  

Site: www.turismotai landes.org.pt  

Facebook: Turismo da Tai lândia  

 

http://www.turismotailandes.org.pt/
http://www.facebook.com/pages/Autoridade-de-Turismo-da-Tail%C3%A2ndia-em-Portugal-TAT/214758198544292

