
1 NOME DA CAMPANHA Tema

Objetivo

Logo

2 PERFIL DO PARTICIPANTE Funcionário: cargo

Cliente: definir o tipo de cliente

Cargo/poder aquisitivo

Acostumados a viajar

Idade

Sexo

Interesses especiais

3 NÚMERO DE PARTICIPANTES Número de premiados (com ou sem acompanhante)

Número de staff empresa (com ou sem acompanhante)

Permitido levar acompanhantes extra por conta própria?

4 DATA DE VIAGEM Data de ida e retorno

Há flexibilidade? Data opcional

Qual o número de noites no local?

5 DESTINO Caso não esteja definido, orientar:

Destino barato (budget baixo)

Destino interessante, premiados viajados - preço não é chave

Destino de aventura

Cidade grande

Cidade grande combinada com cidades menores

Experiência rural

Destino próximo, voos baratos

Região geográfica

Restrições de destinos

6 VIAGENS ANTERIORES Ano e destino (país/cidade)

7 AGENDA Dia livre

Compras

Atividade ligada a jogos

Atividade com bebida alcóolica

Homens e mulheres separados

Team Building

Atividade interativa ou aula

Atividades esportivas

Atividade cultural

Experiências

Restrições/segurança

Conteúdo

Palestrantes

8 HOSPEDAGEM
Categoria de hotel

Estilo de hotel

Qual a prioridade? Preço, localização, tamanho dos apartamentos

Qtde de hospedagem por tipo de apartamento (single, duplo casal, duplo twin, triplo)

Categoria de apartamentos (igual para todos, diferenciado para staff e cliente, verificar 2 

categorias a escolher)

Check-in exclusivo

Early check-in

Late check-out

Abertura de portas

Sala de apoio

A&B em local exclusivo

BRIEFING DOS SONHOS



9 SALA DE REUNIÃO Dias

Formato das salas (teatro, U, escolar, espinha de peixe)

Coffee-break (manhã, tarde)

Equipamento (tela, datashow, sonorização, microfone, notebook, técnico, outros)

Foyer

10 A&B Refeições em localidades exclusivas

Refeições inclusas (café da manhã, almoço e jantar)

Bebidas almoço e jantar

Cash Allowance

Coquetel de boas-vindas

Jantar de boas-vindas

Jantar de despedida

Refeições durante dia livre

Restrições alimentares

11 FESTA DE PREMIAÇÃO Entretenimento

Premiação

Troféu

Audiovisual

Tema

12 CIA AÉREA Preferência

Voo direto, regular, fretamento

Com conexão + barato

Cidade de saída (cidades de origem para malha aérea nacional)

Speech de boas vindas

Restrição de número de pessoas por voos

Bagagem extra

Fretamento (mínimo de 90 dias de antecedência)

13 TRANSPORTE TERRESTRE Tipo de transfer

Blindado

Transporte para bagagem

14 SEGURO VIAGEM Seguro do cartão de crédito

O que deve incluir

15 DOCUMENTAÇÃO Suporte para visto

Suporte para passaporte

16 GUIA/COORDENAÇÃO

17 PRODUÇÃO E MKT Material de comunicação

Brindes (dar detalhes)

Hotsite

RSVP

Guia de viagem

Comunicação no hotel e outros venues

Colocação de banners

18 POLÍTICA DE VIAGEM Incluir como anexo, caso tenha restrições

19 BUDGET Atual

Última viagem

Por pessoa

Valor final em qual moeda

Câmbio sugerido

Forma de pagamento

20 CONCORRÊNCIA/PRAZO Número de agências

Proposta técnica separada da comercial

Modo de envio das propostas

Data e tempo de apresentação

Etapas e prazos de entrega

21 CONFIDENCIALIDADE Termo de confidencialidade


