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Ex.: Lisboa Pesquisar

Ao usar a metapesquisa da trivago, pode 
escolher entre mais de 1.3 milhão de hotéis, 
de mais de 200 sites de reserva e cadeias 
de hotéis em mais de 190 países, ao mesmo 
tempo. Fundada em 2005, a trivago opera 
atualmente em 55 plataformas internacio-
nais e em 33 idiomas.

Na trivago estamos focados em capacitar 
milhões de viajantes todos os meses para 
encontrar o seu hotel ideal ao melhor preço, 
oferecendo total transparência do mercado 
online dos hotéis.

A nossa equipa, composta por mais de  
1100 pessoas criativas e focadas vindas dos 
quatro cantos do mundo, trabalha incessante-
mente para construir uma pesquisa de hotéis 
direta, transparente e imparcial. De forma 
a melhorar não apenas o que fazemos, mas 
também a indústria.

http://www.trivago.pt


“O nosso desenvolvimento tem sido 
tangível, orgânico e imperfeito. Grande 
parte daquilo que somos advém da 
nossa cultura, que nos tem ajudado a 
crescer em conjunto, tanto enquanto 
grupo como enquanto indivíduos. Essa 
cultura baseia-se em ideais com os quais 
nos identificamos e aos quais damos 
grande importância, como a confiança, 
a paixão, a aprendizagem e a autenti-
cidade – que estão patentes na nossa 
identidade enquanto empresa e nos 
produtos que criamos. A trivago junta 
pessoas de 50+ países diferentes num 
único espaço; vemo-nos a nós próprios 
como uma entidade que potencia
a criação de relações abertas e de
confiança. Essas relações, por seu turno, 
permitem-nos trocar ideias de maneira 
mais aberta, agir depressa e continuar 
sempre a aprender. A nossa filosofia 
assenta no princípio de que, num 
mundo em mutação constante, a única 
vantagem competitiva sustentável é
a velocidade a que aprendemos.”

Rolf Schrömgens
Sócio fundador e Diretor-geral

Quem somos
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Capacitando 
as pessoas 
para retirar 
mais da vida

Vivemos para aqueles momentos em que um 
rosto é iluminado por um sorriso. É a paixão 
que nos motiva. Por isso, despertamos todos 
os dias para criar uma pesquisa de hotéis
simples, rápida e independente. 

Quer se trate de ajudar um utilizador a
encontrar o seu hotel ideal, desenvolver
uma app ou um percurso profissional, para 
nós é muito importante criar uma empresa 
que permite a todos retirarem mais da vida 
em geral.
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hotelmanager-blog.trivago.com

www.trivago.pt/hotelmanager

www.trivago.pt/hotelmanager

room5.trivago.pt

www.trivago.pt

www.trivago.pt/mobile

Hotel Search

Hotel Manager

Room 5

Hotelier Blog

Mobile Apps

Os motivos do nosso orgulho 
e alegria
Independentemente do que desenvolvemos na trivago, o nosso foco são, em primeiro lugar 
e acima de tudo, os nossos utilizadores. E é por isso que estamos sempre a inovar – de forma 
a criar produtos eficientes, transparentes e de confiança. Desenvolvemos os nossos sistemas 
internamente, de raiz, e por este motivo sabemos exatamente como são feitos e como os 
podemos melhorar.
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Lisboa Search

Como o nosso motor 
de busca funciona

Inserir destino 

Filtrar

Encontrar 
o seu hotel 
ideal 

Comparar 
preços 

Reservar

Redirecionar 
para a OTA 
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www.trivago.pt

A nossa pesquisa de hotéis

Uma experiência de 
pesquisa simples e 
transparente

Comparação de mais de 1.3 milhão de hotéis a 
partir de mais de 200 sites de reserva em mais 
de 190 países em todo o mundo

Opções abrangentes de filtros – como tamanho do 
quarto, Wi-fi e até hotéis que admitem animais

Comparação de 
preços

Reservas para grupos e famílias

Salvar favoritos para pesquisas posteriores

Classificações imparciais baseadas em resul-
tados agregados de mais de 175 milhões de 
fontes diferentes
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Web

Também mencionado::
Público, Jornal de Notícias, Correio da Manhã, Visão, Sol, TSF, Rádio Renascença, TVI

Na imprensa

https://www.dinheirovivo.pt/empresas/trivago-marcar-um-hotel-nunca-foi-tao-facil/

“Trivago. Marcar um hotel nunca foi tão fácil”

Web http://observador.pt/2015/10/14/arquitetura-os-5-melhores-hoteis-portugal/

Arquitetura. Os 5 melhores hotéis em Portugal

Web http://fugas.publico.pt/Hoteis/347931_hotel-da-musica-no-porto-e-estrela-de-top-10-musical

Hotel da Música no Porto é estrela de top 10 música
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https://www.dinheirovivo.pt/empresas/trivago-marcar-um-hotel-nunca-foi-tao-facil/
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A nossa abordagem na trivago é impulsionar a indústria, e fazê-lo 
de forma rápida. Procuramos soluções inteligentes e pragmáticas, 
baseadas nas aprendizagens que constantemente retiramos dos 
testes que fazemos e dos dados que recolhemos.

300+
Terabytes
250+
Gigabytes
Dados de
55 plataformas

de dados sobre viagens 
armazenados

produzidos diariamente
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Com mais de um bilião de formas diferentes de 
potenciar 4 milhões de pesquisas diárias de hotéis,
a nossa equipa de BI tem MUITOS dados para
disponibilizar. Desde a previsão de datas de partida 
e de chegada até tendências de viagens locais e 
internacionais, ou ainda os destinos com melhor 
relação qualidade/preço em todo o mundo, estamos 
sempre a par das tendências emergentes. Outros 
dados focam-se ainda mais no comportamento dos 
viajantes e nas suas preferências. Conseguimos 
também visualizar as flutuações do setor do turismo 
antes, durante e após um evento de grandes 
dimensões. Na maior parte do tempo trabalhamos 
consoante os pedidos recebidos; no entanto, 
enviamos de forma regular os nossos dados mais 
interessantes. Assim, se estiver à procura de dados 
em concreto, entre em contacto connosco.

À procura de dados sobre o 
comportamento dos viajantes 
portugueses? A nossa equipa 
de Business Intelligence tem o 
que precisa.
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Web

trivago Rating Index® (tRI)

Com mais de 175 milhões de avaliações compiladas a partir da web, 
criámos um índice abrangente, equitativo e fiável de avaliações de 
hotéis – o trivago Rating Index® (tRI). Usamos um pequeno algoritmo -
aparentemente insignificante para agregar as avaliações, o que nos oferece 
uma classificação fiável e imparcial – independentemente de o hotel ter 
20 ou 2000 avaliações. Com base numa abordagem testada e comprovada, 
criámos um índice imparcial, claro e transparente. Atualizado diariamente, 
este é muito possivelmente o índice de classificação de hotéis mais 
moderno.

http://www.trivago.pt/static/rating-index
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O nosso Reputation Ranking é uma lista anual que distingue as 
cidades onde estão localizados os hotéis com a melhor reputação. 
O trivago Reputation Ranking Index destaca, com base nas 
avaliações coletivas de hotéis, os locais em todo o mundo que 
gozam da melhor reputação. Usando mais de 175 milhões de 
avaliações compiladas a partir do nosso tRI, criámos um índice 
abrangente, transparente e imparcial para as avaliações de hotel. 

trivago Reputation Ranking
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Web

Destinos com melhor 
reputação no Mundo

fonte: trivago.pt

1. Göreme 88,03   
      

2. Matera 87,48   
      3. San Gimignano 85,98
      

Brasil
    4. Gramado 85,57  
    

5. Hanói, Vietname 85,50
    

 Itália

7. Siem Reap, Camboja 85,35
    

6. Lecce 85,35  
    9. Sorrento 85,14
    

8. Killarney 85,17
    

 10. Funchal 84,93  
    

Turquia

Camboja

VietnamePortugal

Irlanda

avaliação feita por viajantes de todo 
o mundo, numa escala de 0 a 100

    

Photo credit: ChodHound via Visualhunt.com / CC BY-SA

trivago Reputation Ranking:
Funchal entre as 10 cidades 
com melhor reputação  
hoteleira do mundo

Portugal conquista, pela primeira vez, um 
lugar no top 10 dos destinos com melhor 
reputação hoteleira do mundo. Funchal, na 
10.ª posição, e Porto e Lisboa, no 48.º e 52.º 
lugares, são as três cidades portuguesas  
distinguidas no ranking trivago, que todos os 
anos elege, com base em mais de 200 milhões 
de avaliações de hotéis, as 100 cidades com 
melhor reputação mundial.

http://pt.trvcorporatepages-prod.elasticbeanstalk.com/press-release/ 
funchal-entre-as-10-cidades-com-melhor-reputacao-hoteleira-do-mundo/
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Web

Uma vez que acompanha as fltuações de preço e as 
tendências em matéria de alojamento, o trivago Hotel 
Price Index não é apenas muitíssimo abrangente, mas 
também incrivelmente útil. Esta publicação mensal faz 
uma previsão do preço médio no setor da hotelaria 
(para um quarto duplo standard) nas maiores cidades 
no mundo inteiro. Todos os dias a trivago processa mais 
de quatro milhões de pesquisas de hotel e mais de um 
bilião de tarifas de hotel. É esta imensidão de dados que 
torna o tHPI não apenas particularmente abrangente, 
mas o destaca como o único índice de hotéis disponível 
no mercado capaz de apresentar uma perspetiva fiável 
das tarifas mensais de alojamento em todo o mundo.

Uma vez que acreditamos na partilha (e em condições 
equitativas), o tHPI é disponibilizado gratuitamente para 
os media e é visto como um recurso excecional para os 
jornalistas que pesquisam preços médios de hotéis em 
todo o mundo.

trivago Hotel Price Index 
(tHPI)

http://company.trivago.pt/thpi/
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Os melhores 
hotéis e  
destinos

As nossas publicações sobre os  
melhores hotéis e destinos dão
relevo aos melhores dos melhores: 
os destinos que captam aquela
sensação de genuíno – a matéria
de que são feitos os sonhos.

Media Kit
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room5.trivago.pt

Temos uma paixão por hotéis e adoramos 
inspirar viajantes de todos os tipos para a
sua próxima experiência de férias. Foi com 
esse objetivo que criámos o Room5 – para
os viajantes que querem retirar mais da 
sua estadia num hotel. Damos atenção aos 
detalhes e oferecemos dicas exclusivas que 
não encontra em mais lado nenhum. Desde 
cocktails exclusivos disponíveis apenas num 
hotel até aos jardins mais fabulosos, vivemos 
numa busca constante pelos pormenores que 
tornam cada hotel único.

Desenvolvido pela trivago, o Room5 
trabalha com os nossos dados internos, 
peritos hoteleiros e influenciadores 
da indústria de viagens para escolher 
as características mais distintivas e as 
comodidades que os hotéis têm para oferecer. 
Combine a nossa visão com conhecimento 
específico da indústria, as contribuições dos 
nosso peritos e uma equipa editorial fora de 
série – e tem o Room5.

Queremos ouvir as suas opiniões, questões, 
comentários e feedback… e gostaríamos de 
o ouvir a si! Entre em contacto através de 
qualquer uma das secções de comentário
das nossas redes sociais.

Room5:  
inspiração de  
viagens e ofertas 
de hotéis

Não perca uma 
publicação
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www.instagram.com/trivago

Faça parte da nossa  
comunidade de mais  
de 4 milhões de fãs!
Boa viagem!

Redes sociais
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https://www.instagram.com/trivago/
https://www.facebook.com/trivago/
https://twitter.com/trivago
https://www.youtube.com/user/trivago
https://www.pinterest.com/trivago/
https://www.instagram.com/trivago/
https://plus.google.com/+trivago


Dentro da trivago

Queremos que o sítio onde trabalhamos seja o reflexo da nossa cultura e 
dos nossos valores, pois vemo-los como os principais fatores por trás do 
nosso sucesso. Queremos criar um ambiente inspirador e aberto, que nos 
aproxima.

+30  
atividades 
desportivas 
+80  
academias 
por ano
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호텔? 트리바고

Logos e Imagens

Escritório

Produtos

Logos
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http://trv-companypages.s3-eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/sites/7/2016/01/trivago_office_photos.zip
http://trv-companypages.s3-eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/sites/7/2016/01/Product-Imagery.zip
http://trv-companypages.s3-eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/sites/7/2016/01/Logos-Icons.zip
http://trv-companypages.s3-eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/sites/7/2016/01/trivago_office_photos.zip
http://trv-companypages.s3-eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/sites/7/2016/01/Product-Imagery.zip
http://trv-companypages.s3-eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/sites/7/2016/01/Logos-Icons.zip


Mail

Questionar. 
Acreditar.  
Alcançar.
Repetir.

sara.vieira@trivago.pt

Sara Vieira

Communications Portugal
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