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   GUIA DE BENEFÍCIOS PARA OS ASSOCIADOS DA AHRP 
 
Contribuir para a melhoria dos produtos turísticos no âmbito do Turismo Rural em Portugal, para 

o aumento e qualificação dos fluxos turísticos e para a eficácia da promoção turística; 

Participar num projeto de prestígio em conjunto com entidades públicas, associações 

empresariais e empresas privadas do setor, beneficiando do respetivo networking; 

Inclusão nos materiais promocionais editados pela Associação de Hotéis Rurais de Portugal, 

como brochuras, roteiros, flyers, pen usb, entre outros; 

Promoção em feiras internacionais e nacionais sempre que os Hotéis Rurais de Portugal estejam 

presentes; 

Inclusão nas comunicações da AHRP como newsletters, comunicados de imprensa e artigos, 

entre outos; 

Participação em seminários e wokshops, promovidos pela AHRP; 

Os associados receberão regularmente informação sobre oportunidades de negócio geradas 

pela AHRP, garantindo-se igualmente a sua divulgação e recomendação junto de terceiros; 

Promoção do produto dos associados junto do trade e do público final, através das ferramentas 

promocionais existentes (website, redes sociais, newsletters) e das ações de divulgação nos 

mercados externos e interno (feiras e roadshows); 

Inclusão dos associados nas missões inversas organizadas pela AHRP, para divulgação junto do 

trade internacional; 

Pertencer à marca “Hotéis Rurais de Portugal” sendo detentores de um selo de qualidade 

identificativo do nível de padrão de excelência que o hotel possua; 

Acesso a uma rede de parcerias, com vantagens exclusivas para as unidades associadas; 

Representação junto das entidades oficiais, Secretaria de Estado, Turismo de Portugal, 

Entidades Regionais de Promoção Turística e demais associações representativas do setor. 

Participação em projetos de nível nacional, como beneficiários diretos; 

Inclusão em projeto de formação financiada e qualificada; 

Acesso a aplicação “Concierge Digital” – a transformação digital das Pme’s que atuam no turismo 

em espaço rural; 

Acesso ao selo de qualidade H-Quality; 
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