AÉREO

O PRODUTO
TARIFA OPERADORA
 Pode ser parcelada em até 10x sem juros (incluindo taxa de
embarque);
 Possui comissionamento como todos os outros produtos do canal
de vendas;

 É um produto que agrega valor à venda, ou seja, sempre deve estar
vinculada a um produto terrestre (pacote);
 São outras condições de venda: voo de ida e de volta pela mesma
companhia (tarifa RT – round trip) e estada mínima de 3 e máxima
de 30 dias,
 Emitida em câmbio IATA (bilhetes internacionais).
ALTA TEMPORADA
NACIONAL
 Férias de verão;
 Férias de julho;
 Feriados prolongados,
 Ano-novo, Carnaval, Natal etc.
INTERNACIONAL
 Período de férias;
 Datas comemorativas do destino, e
 Temporadas específicas, como temporada de neve em Bariloche e
Santiago do Chile.

PASSO A PASSO PARA VENDA

1.

No portal NATREND, sempre deixar o ícones de aéreo e hotelaria
selecionados;

2.

Preencher os filtros, e

3.

Clicar em “buscar”.
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PASSO A PASSO PARA VENDA
4.

Escolher entre as opções fornecidas, e
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5.

Finalizar a compra.
É importante
verificar a
franquia de
bagagem e
adicionar o
terrestre antes
da emissão da
reserva.
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PASSO A PASSO PARA VENDA
Também existe a opção de solicitar a reserva off-line, com a regional
responsável:
Norte e Nordeste
aereo.nordeste@trendoperadora.com.br
Centro-Oeste e Minas Gerais
aereo.centrominas@trendoperadora.com.br
Sul
aereo.sul@trendoperadora.com.br
Rio de Janeiro e Espírito Santo
aereo.rjes@trendoperadora.com.br
São Paulo capital, Litoral e Região Metropolitana
aereo.sp@trendoperadora.com.br

São Paulo Interior
aereo.spinterior@trendoperadora.com.br

EMBARQUE
ATENÇÃO!
O documento de identificação apresentado no momento do embarque
e o bilhete aéreo devem apresentar a mesma grafia no nome e
sobrenome do passageiro.

PASSAGEIROS COM 12 ANOS OU MAIS
É necessário apresentar um dos seguintes documentos originais:
Carteira de Identidade;
Carteira de habilitação válida e com foto;
Passaporte válido (mínimo de 6 meses);
Carteira de trabalho;
Carteiras profissionais com foto, como como CREA, OAB, CRA, CRM,
militares e RNE (no caso de estrangeiros), ou
Boletim de Ocorrência, em casos de furto, roubo ou extravio do
documento, na validade prevista pelo órgão de segurança.
PASSAGEIROS MENORES DE 12 ANOS
VOOS NACIONAIS
Acompanhados de um adulto com grau de parentesco:
─ Certidão de Nascimento (original ou cópia autenticada) ou
documento de identificação com foto, e
─ Documento que comprove o vínculo com o responsável.
Acompanhados de um adulto sem grau de parentesco:
─ Certidão de Nascimento (original ou cópia autenticada) ou
documento de identificação com foto, e
─ Autorização extrajudicial (firma reconhecida em cartório) feita
pelo pai, mãe ou responsável.
Desacompanhados:
─ Certidão de Nascimento (original ou cópia autenticada) ou
documento de identificação , e
─ Autorização judicial (válida por no máximo 02 anos, conforme
autoridade judicial).

EMBARQUE
VOOS INTERNACIONAIS
Acompanhados dos pais ou responsável:
─ Passaporte brasileiro válido.
Acompanhado de apenas um dos pais:
─ Passaporte brasileiro válido, e
─ Autorização expressa do outro genitor por meio de documento
com firma reconhecida.
Acompanhados de terceiros maiores e capazes, designados pelos
pais:
─ Passaporte brasileiro válido; e
─ Autorização expressa de ambos os pais ou responsáveis por meio
de documento com firma reconhecida.
Para mais informações, consulte o site da Anac.
BAGAGEM
VOOS NACIONAIS
Gol
Avianca Brasil
LATAM
Azul
Passaredo
VOOS INTERNACIONAIS
LATAM
American Airlines
United
Delta Airlines
Copa Airlines

COMPRE PACOTES
Acesse o NATREND e garanta pacotes incríveis:

Lembrando que nosso time está sempre perto e à disposição para
ajudar no que for preciso durante a transição:

Gerente Operacional
Reginaldo Oliveira
reginaldo@trendoperadora.com.br
Supervisor de Atendimento
Wellington Borges
wellington@trendoperadora.com.br

BOAS
VENDAS!

