
 
 
 
 

Comunicado de Imprensa 

 

Jervis estreia-se com stand próprio na BTL 

Pela primeira vez em 25 anos a Jervis marca presença, com stand próprio, na Bolsa de 

Turismo de Lisboa (BTL) que decorre entre 25 de fevereiro e 1 de março, na FIL. 

O stand da Jervis, localizado no Pavilhão 3, junto do trade e dos destinos 

internacionais, ocupa 36 metros quadrados repartidos por dois espaços (D09 e D07). O 

primeiro, exclusivamente dedicado à Tailândia, será animado com degustações 

gastronómicas, massagens, demonstrações de Muay Thai e venda de artesanato 

genuíno das tribos tailandesas. No segundo a Jervis assume presença enquanto marca, 

partilhando com os visitantes a sua experiência na promoção de destinos turísticos 

internacionais, nomeadamente de dois com os quais trabalha há vários anos - República 

Dominicana e Croácia – e, também, da Feira das Viagens, da qual é co-organizadora 

juntamente com a Sociedade do Campo Pequeno. 

Para Rosário Louro, diretora geral da empresa, “ a estreia da Jervis na BTL é o 

reconhecimento da importância que o setor do Turismo tem tido para nossa empresa. 

Ao longo dos anos temos acompanhado ativamente a presença dos nossos clientes na 

BTL mas, este ano, pretendemos afirmar-nos como um dos players no mercado de 

turismo e, por isso, apostámos numa presença individualizada.”  

Visite-nos. Esperamos por si no Pavilhão 3 (D09 e D07) da FIL. 

 

  



 
 
Sobre a Jervis: 

A Jervis Pereira Iniciou atividade em 1989. Durante vários anos atuou na área da consultoria 

económica, tendo intervindo com particular ênfase nos setores da agro-indústria e do turismo. 

Em 1997 alargou os serviços à consultoria em marketing e comunicação, atividade que 

representa o seu core business hoje em dia. 

Ao longo dos anos trabalhou inúmeros clientes de vários setores de atividade tendo o turismo 

representado, desde sempre, um papel muito importante no crescimento e na 

internacionalização da empresa. 

Em 2001 assumiu a representação oficial da Autoridade de Turismo da Tailândia, que liga a 

empresa a uma rede internacional de empresas de comunicação e marketing em todos os países 

da Europa, Ásia e América do Norte. Paralelamente integra uma outra rede internacional que 

atua sobretudo na Europa e nos países da América Latina. (Atlantica Latin Network) 

Acompanhe-nos em www.jervispereira.pt e www.facebook.com/JervisPereira1  

 

Para mais informações contactar: 

 

Isa Martins, isa.martins@jervispereira.pt, 213 916 600 

Sara Clara, sara.clara@jervispereira.pt, 213 916 05 

www.jervispereira.pt 
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