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Bem-vindo 
A Bossa Online Training (BOT) 
é uma empresa líder de 
mercado em treinamentos 
online, marketing e promoção 
para destinos e produtos 
turísticos no Brasil e no 
exterior. 
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A Bossa Online Training (BOT), parte do grupo Bossa, é uma empresa internacional 
especialista em treinamentos online, marketing e promoção de destinos turísticos, 
prestadores de serviços e fornecedores especializados do setor, tendo como públicos-
alvo os agentes de viagem e operadores de turismo. 

Os cursos de capacitação online são oferecidos gratuitamente aos agentes de viagem e 
após a conclusão é emitido um certificado online de "Especialista", reconhecido pelo 
fornecedor. 

QUEM SOMOS 

Os treinamentos online da BOT juntamente com os pacotes de marketing e promoção são ferramentas perfeitas para aumentar os 
conhecimentos e a confiança dos agentes de viagem, garantindo que possam vender os produtos e os destinos turísticos de forma mais 
eficaz. 

A BOT oferece diversas opções de integração para a criação dos cursos de acordo com as especificações de nossos clientes. Além disso,  
conta com um extensivo e atualizado banco de dados de agentes de viagem e do trade turístico já registrados conosco no Brasil e no 
exterior. Os pacotes são personalizados com atividades de marketing e promoção, criando assim uma grande visibilidade para nossos 
clientes com campanhas promocionais. 

No Brasil, a BOT – Bossa Online Training  tem também o nome “BOT - Brazil Online Training” com marca e serviços registrados no INPI 
(Instituto Nacional de Propriedade Industrial) como um produto especializado na promoção e divulgação de destinos turísticos para os 
agentes de viagem e operadores de turismo no Brasil e no exterior. 



Disponibilidade: durante a COVID-19 com restrições para eventos físicos e reuniões presenciais, os agentes de viagem têm mais 
tempo para realizar os cursos e preferem gerenciar seus horários para aprender sobre destinos e produtos turísticos.  

Conveniência: acesso aos conteúdos a qualquer momento e sem prazo para completar os cursos. 

Impacto econômico: diminuem os custos envolvidos, seja para quem dá os treinamentos presenciais (dispensa despesas com 
deslocamento, aluguel de sala, equipamento, catering etc.) como para o participante, neste caso o agente de viagem. 

Tendência de mercado: de acordo com as mídias especializadas do trade turístico internacional, o treinamento online cresceu 
mais de 80% na época da Covid-19, tornando-o ideal para a promoção de destinos, produtos e serviços turísticos. 

Visibilidade: os treinamentos online criam visibilidade para destinos e produtos turísticos incentivando os agentes de viagem a 
conhecer o destino e obtendo informações específicas para apoiar suas vendas. 

Os agentes são fundamentais na cadeia de distribuição: eles são os influenciadores na decisão junto ao consumidor final. 

Certificação: os agentes aumentam seus conhecimentos sobre o destino e ao concluir os treinamentos recebem certificados 
como especialistas. 

Os treinamentos levam informações qualificadas sobre destinos e produtos turísticos aos agentes de viagem e operadores. 

Promoção dos treinamentos: com os pacotes de marketing e promoção oferecidos pela BOT, aproximamos os destinos 
turísticos aos agentes de viagem e operadores de turismo criando um canal de promoção especializado e exclusivo, fazendo 
disso o nosso maior diferencial. 

Treinamento online é uma das mais importantes ferramentas 



Os cursos têm como objetivo treinar os 
agentes de viagem e operadores de 
turismo  interessados em aumentar 
suas qualificações e conhecimentos 
sobre destinos e produtos turísticos 
para que possam oferecer e vender 
com mais confiança e de forma eficaz 
aos seus clientes. 
 
Os cursos são grátis, rápidos e 
interativos e ao concluírem os agentes 
recebem um certificado online de 
“Especialista no Destino/Produto”. 

O QUE OFERECEMOS 



CURSOS GRATUITOS 

Todos os cursos são gratuitos para agentes de viagem. 
  
INTERATIVIDADE 

Atualização regular sobre todas as opções de novos treinamentos. 
  
CONVENIÊNCIA/COMODIDADE 
Flexibilidade total de acesso aos treinamentos. 
  
CHANCE DE GANHAR PRÊMIOS  
Participação em sorteios e premiações em diversas categorias. 
  
CERTIFICADO DE CONCLUSÃO ONLINE 

Ao terminar o treinamento os agentes recebem um certificado de 
conclusão, com o status de ‘ESPECIALISTA‘ no produto específico. 

O QUE OFERECEMOS 



✔Plataforma com 
inexigibilidade no Brasil 

✔Treinamentos online 
rápidos e fáceis  

✔Criação do treinamento 
com a identidade do 
cliente 

✔Visibilidade para os 
destinos ou produtos 
para os agentes 
oferecerem aos seus 
clientes com segurança 

✔Complementa campanhas 
de promoção e marketing  

✔Hospedagem de 
treinamentos externos 
em nossa plataforma 

✔Pacotes 
personalizados de 
promoção e marketing 
do treinamento online 

✔Oportunidades de 
promoção global com 
ótimos resultados e 
retorno do investimento 

✔Disponível em português, 
inglês, italiano, francês, 

     espanhol  e alemão 

O QUE OFERECEMOS AOS NOSSOS CLIENTES: 

O QUE OFERECEMOS 



A BOT é líder de mercado em 

treinamentos online e marketing 

para o trade turístico no Brasil e 

no exterior incluindo o Reino 

Unido, Europa, América Latina e 

América do Norte. 

Temos um banco de dados 

extenso e atualizado de agentes 

de viagem e operadores  de 

turismo já registrados conosco. 

Por meio de nossos escritórios ou 

representantes locais, 

oferecemos também serviços de 

marketing, promoção e RP global. 

Inglês 

(Reino Unido, USA, Canadá, 

Austrália e Internacional)  

Mercados e 
Idiomas 

Nossos cursos estão disponíveis nos 

seguintes mercados e idiomas: 

Italiano  

(Itália) 

Espanhol 

(Espanha e Países 

da América Latina) 

Idiomas e mercados adicionais 

mediante solicitação 

OUTROS  
IDIOMAS 

Português  

(Brasil e Portugal) 

Francês 

(França e Bélgica) 
Alemão 

(Alemanha, Áustria e Suíça) 



PARA CONHECER NOSSOS PLANOS 
ENTRE EM CONTATO CONOSCO 
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BOT 

BOT 

BOT BOT 

BOT 

Você 



Tel: +55-11-3230 7987 (São Paulo) 
+55-21-99479-2693 (Rio de Janeiro) 

    +44-20-7323 9904 (Londres) 
+52-1-998 230 2461 (México) 

 
promo@bossapromotions.com 

 
www.bossaot.com.br 

www.bossapromotions.com 
 

CONTATOS 


