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NEWS BRIEF 

Expansão dos benefícios do IATA/IATAN ID card a agentes de 

viagens 

26 de abril de 2021 (Montreal) – A Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA - International Air 

Transport Association) expandiu os benefícios disponíveis aos agentes de viagens que usam seu ID 

CARD e a plataforma AgentExperience. 

Os agentes de viagens qualificados (que possuem o IATA/IATAN ID card) já podem acessar os novos 

benefícios, que incluem ofertas especiais para voos, hotéis, aluguel de carros, passeios turísticos, 

transporte terrestre, viagens com a família e cursos selecionados do IATA Training para agentes de 

viagens. 

A nova parceria com hotelbeds.com permitiu adicionar ao portfólio para os profissionais de viagens 180 

mil hotéis em todo o mundo com tarifas atraentes. 

Além disso, os agentes de viagens localizados nos Estados Unidos também podem comprar vales-

presente selecionados com até 10% de desconto ou até 50% de desconto em produtos. As marcas 

disponíveis na plataforma AgentExperience incluem Bloomingdales, Foot Locker, TJ Maxx, Barnes & 

Noble, Sony, Dooney & Bourke, Fitbit e Bose. 

“Os agentes de viagens fazem parte do nosso setor e terão um papel importante na retomada da cadeia 

de valor de viagens no mundo pós-pandemia da COVID-19. Enquanto nos preparamos para a retomada, 

expandimos os benefícios não relacionados a viagens e esperamos que todos os agentes que possuem 

o IATA/IATAN ID Card possam em breve aproveitar novamente as vantagens relacionadas a viagens”, 

disse Harsha Krishnan, diretor de viagens e turismo da IATA. 

Veja aqui como se cadastrar para obter o IATA/IATAN ID Card, a única credencial do setor reconhecida 

mundialmente pelos agentes de viagens. 

 

- IATA - 

Para obter mais detalhes, entre em contato com: 

Corporate Communications 

Tel.: +41 22 770 2967 

E-mail: corpcomms@iata.org 

 

https://www.agentexperience.com/nae
https://www.iata.org/en/services/accreditation/idcard/
https://corporate.hotelbeds.com/#about-us
https://www.agentexperience.com/nae
https://www.iata.org/idcard-application/
mailto:corpcomms@iata.org
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Notas aos editores: 

▪ O IATA/IATAN ID card é a única credencial do setor reconhecida mundialmente por profissionais 

de viagens. Os profissionais que possuem o cartão podem ter acesso exclusivo a programas de 

premiação de treinamento e viagens de fornecedores do setor, como hotéis, companhias aéreas, 

atrações, organizadores de viagens de familiarização e muito mais. 

▪ A IATA (International Air Transport Association) representa cerca de 290 companhias aéreas, que 

compõem 82% do tráfego aéreo global.  

▪ Siga-nos no Twitter: https://twitter.com/iata ara verificar anúncios, posicionamentos e outras 

informações úteis sobre o setor. 

▪ Kit sobre COVID-19 para a imprensa. 

▪ Notícias e kit sobre IATA Travel Pass para a imprensa. 

 

 

https://www.iata.org/en/services/accreditation/idcard/
https://twitter.com/iata
https://www.iata.org/en/pressroom/covid--19-media-kit/
https://www.iata.org/en/pressroom/travel-pass-mediakit/

