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Comunicado de Imprensa 

 

Yours Connect App 

Turismo da Tailândia lança guia personalizado para 

dispositivos móveis  

 

A Yours Connect é a mais recente aplicação digital lançada pela Autoridade de 

Turismo da Tailândia (TAT) que continua a inovar e intensificar a sua aposta no 

mercado digital. Esta nova aplicação vai de encontro às necessidades do utilizador, 

ajudando-o a encontrar pontos de interesse do destino à distância de um Click 

através de um dispositivo móvel. 

A Yours funciona como uma guia turístico pessoal numa plataforma onde se 

encontram dezenas de locais recomendados, incluindo restaurantes, alojamento, 

lojas e locais turísticos. O turista dispõe assim de um “guia interativo”, no qual pode 

projetar e planear as suas rotas de acordo com as novidades do destino, e ainda 

procurar novos locais de interesse. 

Santi Chudinthra, vice-governador de política e planeamento da TAT considera que a 

aplicação Yours é a primeira revista E-travel personalizada. “É o primeiro aplicativo 

no âmbito Yours Connect, um projeto de media digital que será orientado para o 

crescente número de visitantes estrangeiros e nacionais que usam dispositivos 

móveis.” 

Nos últimos anos, a TAT tem desenvolvido estratégias de marketing agressivas nos 

meios online e digitais com o objetivo de promover o turismo através dos novos 

media e nos dispositivos móveis como telemóveis, smartphones e tablets.  

A internet mudou o comportamento do consumidor e consequentemente a forma 

como o turista marca e planeia as suas férias. As redes sociais estão também a 

desempenhar um papel cada vez mais significativo no sector do turismo, e a partilha 

das experiencias pessoais em tempo real é hoje em dia muito importante para a 

promoção de um destino turístico.  

Mais informações e download em: http://www.tourismthailand.org/yours 

http://www.tourismthailand.org/yours
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Informações adicionais:  

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: Autoridade de 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

