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Profissionalismo
do Tamanho do Mundo

É em Felgueiras, junto à Câmara Municipal,
que fica situada a Léguas e Cardeais. Uma
agência de viagens com profissionais
devidamente qualificados, com experiência
e conhecimento de mercado na área do
turismo.
Apesar de já ter a experiência de uma década no setor, foi em
Março de 2014 que Luísa Soares decidiu abrir a sua própria agência
de viagens, com o intuito de prestar o melhor serviço e de fidelizar os
seus clientes através da confiança. Na Léguas e Cardeais, ajuda-se
o cliente a selecionar e a adquirir nas melhores condições os serviços
que deseja para a sua viagem, além do cuidado constante com o
interesse do passageiro.
Consciente de que para abrir uma agência de viagens não basta
gostar de viajar, Luísa Soares refere ser fundamental “a formação, a
base e a experiência”. O balanço, desde a abertura, tem sido positivo
– “o facto de conhecer bem o mercado de Felgueiras, as pessoas
locais, e de elas me conhecerem a mim, transmite-lhes confiança e
esse é um dos nossos pontos fortes”.
No entanto, não é o único. Seja em trabalho ou em lazer, Luísa e
Helena (a sua colaboradora) viajam bastante. Algo que é de extrema
relevância, pois permite-lhes terem uma bagagem conhecedora
de aconselhamento aos seus clientes. “O facto de conhecermos
vários destinos permite-nos relatar na primeira pessoa os melhores
restaurantes, os melhores hotéis, as melhores praias, etc… Pelo
menos os destinos que são mais procurados, ou eu ou a Helena
conhecemos e isso é uma vantagem em relação a outras agências”,
assegura a diretora.
O serviço personalizado é uma característica aplicada na Léguas e Cardeais, já que consideram que cada cliente é único e, por
isso, disponibilizam todas as atenções para os seus pedidos. Cada
viagem é diferente e trabalham para que nada falhe. “Marcar uma
viagem é simples, os detalhes é que fazem a diferença. E os clientes sentem-se seguros por saberem que têm alguém pronto para
resolver qualquer imprevisto que aconteça, a qualquer hora – que
é o nosso caso”, salienta Luísa.
A empresária considera que o turismo em Felgueiras tem vindo
a crescer e tem verificado um aumento de procura de ano para
ano. “As pessoas cada vez mais têm necessidade de viajar. Nota-se, inclusivamente, que as novas gerações cada vez mais têm
tendência e necessidade de viajar pelo menos uma vez por ano. As
escapadinhas de fim-de-semana também são uma opção bastante
usual atualmente”. Quanto aos cruzeiros, tem-se notado também
um aumento significativo das vendas. Ainda existe o estereótipo de
que este tipo de viagem é direcionado em grande medida para a
terceira idade, o que não corresponde à realidade - “Há vários tipos
de cruzeiros, direcionados para várias faixas etárias”. De qualquer
modo, os destinos de praia com tudo incluído continuam a ser os
preferidos dos clientes da agência.

