VIAGEM LGBT CHEGA PARA SE TORNAR REFERÊNCIA EM TURISMO
PARA O SEGMENTO LGBT NO BRASIL

São Paulo, 23 de junho de 2014 – Já está no ar o site “Viagem LGBT”! Em clara
homenagem ao Dia Mundial do Orgulho LGBT, 28 de junho, a data escolhida para
o lançamento “oficial” do site que já estava em “soft open” e pretende ser uma
referência em Turismo LGBT para brasileiros, e por que não, para LGBTs estrangeiros
que visitam o Brasil.
O Viagem LGBT é mais um projeto da InterConectada Comunicação que convidou
para editor, uma das maiores referencias do setor, o ativista e escritor LGBT Stevan
Lekitsch. Com mais de 20 anos atuando em mídias LGBT, como sites, revistas e
portais, Stevan passou os últimos anos envolvido também com Turismo, o que deu a
ideia de unir os dois temas num único site.
“O Turismo LGBT está crescendo no Brasil, e já é consagrado lá fora. Devido a uma
grande lacuna, onde a existência de sites especializados ainda era tímida, havia uma
grande oportunidade de atender a este público exigente e em crescimento. O Viagem
LGBT chega para fazer a diferença”, conta Stevan Lekitsch.
Um dos primeiros diferenciais do site é um layout limpo e objetivo, com as manchetes
das matérias em letras grandes e fotos sempre instigantes. Intuitivo, ele divide suas
matérias por abas como “Destinos” (separando o Brasil e Internacionais), “O que
Fazer” (dividido em Eventos e Paradas LGBT), “Onde Ficar”, “Onde Comer”, para que
o turista já vá direto ao ponto que busca.
Apresentando dicas de hotéis específicos gay friendly, destinos que acolhem bem o
público, casas noturnas fantásticas, festas diferenciadas, restaurantes sofisticados e
todos os points que recebem e tratam bem o Turista LGBT. Tudo dividido e
segmentado com diversas formas de localização e contato de cada estabelecimento.

Outro diferencial são as retrancas específicas para alguns públicos, como Lésbicas,
Trans e Ursos. Como mais um diferencial apresenta uma aba específica para
Cruzeiros, que, dentro do público LGBT também têm crescido muito pelo mundo.
“Viagem LGBT é um site informativo e dinâmico, onde encontro sempre boas opções
e dicas para programar minhas viagens! É meu guia de viagens online!”, Cássio
Rodrigo, Assessor de Cultura para Gêneros e Etnias do Governo de São Paulo.
“Eu tenho a maior admiração e sou visitante assíduo do site Viagem LGBT. Sempre
que posso vou lá dar uma espiadinha nas notícias, informações e dicas que sempre
uso nas minhas viagens. Bem escrito e sempre cheio de novidades o site é realmente
uma referência para o turismo LGBT”, Franco Reinaudo, Diretor executivo do Museu
da Diversidade Sexual, localizado na cidade de São Paulo (SP).
Newsletters são disponibilizados para assinantes, e ainda há possibilidade de seguir
as atualizações pela Fan Page no Facebook e no Twitter. Seu calendário Nacional de
Paradas LGBT (são mais de 200 pelo país inteiro) está sempre atualizado, e pode ser
baixado em formato de PDF pelo internauta no site ou na fan page no Facebook.
O Viagem LGBT oferece guias completos para diversas cidades do Brasil e do Mundo,
e ainda apresenta matérias específicas sobre o Mercado LGBT de Turismo, para
empreendedores da área e para quem quer navegar por esse mar em especial. Enfim,
em se tratando de Turismo LGBT, o site preenche todas as lacunas. É acessar o site e
fazer as malas!
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Sobre a InterConectada
A InterConectada Comunicação (http://www.interconectada.com.br) atua no mercado
desde 2010 com uma “editora” de sites de diversas áreas e já conta com mais de dez
em seu portfólio, com destaque para o BlogAuto (http://www.blogauto.com.br), no
segmento automotivo, o portal Fique Informa (http://www.fiqueinforma.com.br),
referência no segmento de esportes e atividades físicas, o Lembrancinhas Online
(http://www.lembrancinhasonline.com.br) sobre artesanato. Na área de turismo No
Navio (http://www.nonavio.com.br) primeiro especializado em turismo de cruzeiros
no Brasil.

