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• Relatório	O&D	–	 reservas e médias de taxas em
rotas definidas com até duas ligações.

• Relatório	Mix	–	 reservas e médias de taxas em
rotas definidas sem paragens com informação
detalhada sobre o tráfego nas várias fases.

• Relatório	de	ligações	– reservas e taxas por
cabine para voos com uma ligação num aeroporto
especifico.

• Relatório	Top	X		– transportadoras, aeroportos,
rotas e pontos de venda TOP baseados em vários
critérios (reservas, tipo de cabine, media das taxas e
rendimento final).

• Tabela	de	Poder	–	 relatórios personalizáveis de
passageiros e horários.

Obtenha uma introspeção valiosa

• MIDT (Dados de Informação
de Marketing) ‘Tráfego	de
passageiros‘ baseado em
reservas GDS

•  Reservas desajustadas
• Reservas que representam	valor	real

no	mercado

• Preço	médio	dos bilhetes lançados
nas portas de embarque

• Histórico	de	tráfego	desde	2010 até
de hoje a um ano

O que está incluído nos dados?

Compreenda onde o 
tráfego começa, se 
conecta e termina 

Monitorize o tráfego da 
competição

Marque e compare 
resultados de diferentes 

rotas

Preveja o tráfego de 
novas rotas e respectivo 

impacto económico

Analise pontos de 
venda por país e região

Organize, analise e compreenda o fluxo de passageiros

Características dos 
relatórios
• Organize por grupos de linhas aéreas, aeroportos,

aeronaves, cidades, países e regiões.
• Todos os ficheiros são exportados para .csv, .pdf, .xls

and .xlsx.
• Configure relatórios que correm	automaticamente.
• Visualize resultados	em	mapas	integrados.
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Adquirimos o Modulo de 
Análise de Tráfego com 
o objetivo de medir as
tendências de volume
de visitantes do nosso
aeroporto. Os dados são
atualizados rapidamente e
podemos aceder a vários
resultados dentro de um
período de tempo. O
módulo também é flexível
e a equipa da OAG é
muito acessível e esclarece
sempre as nossas dúvidas.

Eric Johnson, Atlanta CVB.

Quem usa o analisador 
de tráfego?
• Desenvolvimento de rotas de aeroportos e

planeamento operacional
• Marketing aeroportuário e previsão financeira
• Companhias de investimento financeiro
• Consultores de estratégia financeira
• Marketing de empresas de turismo
• Agências governamentais de imigração e

fronteiras
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