PREZADO/A SENHOR/A PREFEITO/A
Estamos vivendo dias de grandes transformações. Momentos de reflexões e mobilizações, que devem
transformar o Brasil em um novo país.
Acreditamos que esta nova era vem trazer mais oportunidades para os municípios comprometidos com as
suas populações.
E, entre essas oportunidades está o TURISMO COMO AGENTE TRANSFORMADOR.
Foi pensando em tudo isso que a ADVB – Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil e
o SKÅL Internacional São Paulo, lançam a partir deste ano o

TOP DE DESTINOS TURÍSTICOS - 2017
1. Mas o que é o TOP DE DESTINOS TURÍSTICOS?
Uma premiação que dará o título de TOP DESTINOS TURÍSTICOS às cidades que mais utilizam e divulgam o
turismo como gerador de oportunidades e rendas para a sua população.
2. O que a cidade ganha recebendo este título?
As cidades vencedoras terão grande divulgação na mídia com repercução nacional, através de um encarte
especial em jornal de grande circulação, além da revista MERCADO ADVB, com distribuição para líderes do
setores privado e público, além de uma série de outras ações.
3. Como é o processo de escolha das cidades?
A seleção das cidades acontecem em 2 fases, a saber:
FASE 1: Através de votação popular pela internet no site VOTETOP.COM.BR
Importante que cada cidade faça a sua campanha para obter mais votos.
As cidades mais votadas, entre 78 e 116, passarão para a fase 2.
FASE 2: Uma comissão julgadora de notáveis elegerá até 39 cidades, em até 13 categorias.
4. Como deixar justa a concorrência, considerando as diferenças populacionais?
As cidades serão divididas 7 grupos de acordo com o critério populacional do IBGE. (ver no regulamento
onde sua cidade se encaixa).

5. Como uma cidade pode participar?
A cidade deve se inscrever para poder validar os seus votos recebidos.
A inscrição deverá ser feita junto aos Organizadores através de uma taxa.
6. Feita a inscrição, o que mais a cidade deverá fazer?
Importante que a cidade participante faça a sua campanha por votos, para isso poderá utilizar de vários
meios de comunicação, como: redes sociais, jornais e rádios locais, engajamento das empresas locais
(hotéis, restaurantes, comércio, etc…).
A cidade inscrita receberá um “mídia kit” com todas as dicas e arquivos para produção das peças de
divulgação, além de um canal para eventuais dúvidas.
7. Quando e onde será a entrega da premiação?
A cerimônia de entrega está programada para segunda quinzena de novembro de 2017 na cidade de São
Paulo. Será um jantar em grande estilo, com presenças de personalidades, autoridades, artistas e
jornalistas.
8. A cidade ganhadora pode levar quantas pessoas a cerimônia?
A cidade ganhadora terá direito a 4 lugares no jantar, podendo adquirir mais lugares com os
Organizadores.
Importante: somente as cidades inscritas poderão validar seus votos para a segunda fase. E o mais
interessante, todos os votantes receberão um e-mail de agradecimento pelo recebimento do voto, com
fotos e assinado pelo/a prefeito/a.
Segue anexo o formulário que deverá ser preenchido com todas as informações necessárias e também o
regulamento completo.
Caso haja alguma dúvida, entre em contato através do e-mail prefeitura@topdestinosturisticos.com.br
Participe!!! Agora sua cidade pode ser mais TOP.

Atenciosamente,

