hospedagem de acordo com Booking apenas 30% dos brasileiros reservam hotel de última hora

serviços

Planejamento
é chave para
bom negócio

Sodimac e
Rappi firmam
parceria para
entregas

Aventura. Segurança ao
escolher onde se hospedar

Da Redação. A Sodimac

Mesmo em sites confiáveis, cheque
com cuidado cada item oferecido
nas hospedagens para evitar stress
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
(Continuação da página 1)
Imagine a seguinte situação:
você e sua prima desejam
viajar no feriado do dia 15 de
novembro. Antes de fechar
as malas, procuram hospedagem pela internet. Encontram então um casa com valor atrativo e fecham negócio
à distância. Mas,ao chegar ao
destino, uma surpresa: não
era nada daquilo que estava
descrito no anúncio.
Esse foi o caso da estudante jacareiense Aimée Batista Jorge, 26 anos, que com
acabou comprando gato e
levando lebre. “No feriado,
decidimos ir para o Parque
Nacional da Chapada dos
Veadeiros, em Goiás. Como
é uma região muito pequena
fechamos um camping por
um conhecido site de viagens”, contou.
“O anúncio informava que
o acampamento possuía barracas individuais, colchões

de futon, banheiro privativo e
café da manhã incluso. Mas,
quando chegamos, o proprietário do camping pediu para
esperarmos a chuva passar
para ele montar as barracas.
Então perguntamos se a barraca já não era pronta, com os
tais colchões de futon”.
A resposta para as meninas
foi uma bela de uma risada. “O
homem não sabia nem o que
era futon!”, lembrou Aimée.
“No final das contas, nem o
café da manhã eles serviam”.
Planejamento.

Para evitar cair em golpes
como o que aconteceu com
a estudante, alguns cuidados
são preciosos. “Recomendamos que as pessoas sempre
busquem empresas idôneas e
olhe as avaliações dos clientes em relação ao lugar”, afirmou Mario Mattos, diretor
da Mattos Investimentos, em
Bombinhas (SC).
Já Débora Claudia Reale La
Pira, docente da área de hotelaria e turismo do Senac São
José dos Campos, reforça que

Freepik

para resguardar-se de prejuízos um bom planejamento é
essencial.
“Antecedência é a chave do
negócio para planejar o passeio de final de ano e das férias
de janeiro, período considerado de alta temporada e com
grande demanda de serviços.
Vale colocar no papel o orçamento disponível para toda a
viagem e pesquisar os serviços
pelo menos três meses antes
da data para conseguir melhores preços, especialmente na
parte hoteleira”, informou.

A especialista ainda afirma
que a internet usada com cautela pode ser importante aliada.“Quem decidiu fazer as malas agora, não precisa entrar
em desespero. Com pesquisa
e dedicação é possível encontrar alternativas que se encaixem na proposta de cada um,
embora nessa época seja mais
difícil encontrar promoções
ou boas ofertas”, disse.
“Não esqueça também de
consultar sites confiáveis e
cuidado com golpes”, finalizou
a docente.
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acaba de firmar parceria com
a empresa Rappi para atender aqueles que precisam de
uma solução com urgência.
Em poucos cliques, o cliente
realiza a compra na loja virtual e, logo em seguida, o pedido chega na residência.
Estão disponíveis na plataforma cerca de 3.600 produtos para organização da
casa, utilidades domésticas,
iluminação, hidráulica, pisos,
tintas, ferramentas e até itens
para área externa.
Inicialmente, as entregas
abrangem endereços localizados a uma distância de até
5 quilômetros da loja.
“Estamos sempre em busca de
inovações para oferecer mais
conveniência e praticidade
aos nossos clientes, por isso
realizamos a parceria com a
Rappi. Somos a primeira loja
do segmento de homecenters no aplicativo”, comentou
Eduardo de Vries, diretor presidente da Sodimac Brasil.

.

Divulgação

