A nova maneira de vender

INGRESSOS DISNEY

ENTENDENDO AS MUDANÇAS

Quando a mudança passa a valer?
27/10/2018*
Como será calculado o valor do ingresso?
Com base na data da visita, de acordo com o
histórico que a Disney tem de seus
empreendimentos. Na alta temporada, o valor
do ingresso aumenta.
O que muda para o agente?
No momento da reserva, ele terá de adicionar a
data do primeiro dia de utilização do ingresso.
Ou seja, o processo irá contar com um passo a
mais:
PRIMEIRO PASSO – perguntar quantos dias de
ingresso o passageiro necessita.
SEGUNDO PASSO – perguntar se o passageiro
deseja adicionar as opções Park Hopper ou
Park Hopper Plus.

TERCEIRO PASSO – definir qual será o primeiro
dia de visita aos parques. Aqui, é importante
auxiliar o passageiro no planejamento, pois a
mudança de data poderá custar mais.
O que muda para o passageiro?
O período de validade do ingresso. Hoje, ele
vale por 14 dias a partir do primeiro uso. Com
a mudança, o período passa a ser baseado na
quantidade de dias do ingresso comprado.
*Ingressos vendidos até 26/10 não sofrem alterações.

Como fica a janela de visitação?
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A data do primeiro dia de visita pode ser alterada
depois da emissão do ingresso?
Sim, exceto quando o passageiro já utilizou o primeiro dia.
MUDANÇA DENTRO DA JANELA DE VISITAÇÃO
Exemplo: passageiro comprou 2 dias de ingresso e tem
quatro dias para usar. Se ele não usar no primeiro ou
segundo, mas usar no terceiro e no quarto dia, tudo ok. Essa
mudança não afeta a janela permitida e o preço continua o
mesmo.
MUDANÇA FORA DA JANELA DE VISITAÇÃO
Exemplo: passageiro comprou dois dias e resolve chegar um
dia antes, ou acaba atrasando a visita de forma que ida ao
parque pegue dias que vão além da janela.

Neste caso, é preciso efetuar a mudança no sistema da
reserva e o valor poderá sofrer uma diferença tarifária, pois o
preço é baseado no dia da visitação.
IMPORTANTE: caso o novo ingresso seja mais barato, não
haverá reembolso.
Ingresso Flexível
Existe ainda um ingresso flexível, vendido por um valor
premium – veja a tabela de valores. Nesse ingresso também
podem ser adicionadas as opções hopper e hopper plus.

PASSO A PASSO PARA VENDAS

Calendário Disney com datas e valores
Clique aqui para acessar uma planilha dinâmica
com os preços para o tipo de ingresso e
quantidade de dias escolhidos.
Passo a passo para comprar os ingressos
Para começar, é importante saber que os novos
ingressos só estarão disponíveis no portal
NATREND.
PRIMEIRO PASSO – no painel de controle, à
esquerda, clique em “ingressos”.

PASSO A PASSO PARA VENDAS

SEGUNDO PASSO - no campo “destino”, digitar
“Orlando”; no campo “data inicial” selecionar o
dia da primeira visita; no campo “nº de
pessoas” informar o número de visitantes,
então clicar no botão “buscar ingressos”.

PASSO A PASSO PARA VENDAS

TERCEIRO PASSO - selecionar o tipo de
ingresso - Theme Park, Theme Park Hopper ou
Theme Park Hopper Plus - desejado e clicar em
“selecionar ingresso” para concluir a reserva:

BOAS VENDAS!

