ttoperadora.com.br
Operadora especializada em Pacotes de Viagens Internacionais
e viagens de Trens ao redor do mundo
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OLÁ,
SOMOS
TT Operadora
A TT Operadora é uma operadora de turismo, fundada em 13 de Janeiro de 1994, com a missão
de oferecer um atendimento de excelência aos agentes de viagens e profissionais do setor.
Aqui você encontrará tudo o que o seu passageiro deseja. Possuímos uma vasta experiência na elaboração
de pacotes de viagens internacionais e somos especialistas e líderes no Brasil na venda de passes e
bilhetes de trens ao redor do mundo.
Estamos localizados na Av. Santo Amaro, 4644 – Loja 05 – Cep: 04702-000 – Brooklin – São Paulo – SP
(devido a pandemia não estamos fazendo atendimento presencial, somente por telefone e e-mail)

ttoperadora.com.br
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CADASTRO
O cadastro é online, simples e rápido!
Cadastre-se agora e receba comissão por suas vendas.
A partir de Janeiro de 2021, devido o lançamento do nosso novo site e do novo sistema online de trens, todos
os agentes de viagens e freelancers deverão fazer o cadastro novamente (até mesmo aqueles que já tinham
cadastro conosco anteriormente).
Importante: Este cadastro servirá tanto para pesquisa/compra de nossos produtos online (Passes e Bilhetes de
Trem), como também para os nossos produtos offline (Pacotes de Viagens, Trens de Luxo, Feiras Internacionais,
entre outros).

FAZER CADASTRO

Como se logar no sistema de trens?
Após feito o cadastro online, basta acessar o link: https://admin.suareserva.tur.br/Account/Login, informando
o seu e-mail de login e a senha cadastrada.
Caso tenha dúvidas ou problemas ao efetuar o cadastro online, favor entrar em contato através do
e-mail trens@ttoperadora.com.br ou ligar no (11) 5094-9494.
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PRODUTOS
• Passes e Bilhetes de Trens ao redor do mundo
• Pacotes de Viagens no Exterior
• Viagens personalizadas (feito sob medida)
• Feiras Internacionais de Negócios
• Trens de Luxo e Panorâmicos
• Hotelaria
• Aluguel de Carros
• Leasing na Europa
• Seguro viagem
• Traslados, Passeios entre outros serviços.
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COMISSIONAMENTOS
E FORMAS DE PAGAMENTO
• Pacotes de Viagens (12%)
• Feiras Internacionais de Negócios (10%)
• Viagens em Trens de Luxo e Panorâmicos (entre 6% e 12%)
• Passes e bilhetes de trem (6%)
• Aluguel de Carro no Exterior ou Leasing Peugeot na Europa (6%)
• Aluguel de Carro no Brasil (10%)
• Hotéis / Traslados / Passeios / Seguro de Viagem (12%)

Dúvidas ou informações sobre
comissionamento, envie e-mail para:

comissoes@ttoperadora.com.br

FORMAS DE PAGAMENTO:
• Os pacotes de viagens podem ser parcelados em até 10X (30% de entrada + 9X sem juros)
• Para trens o pagamento pode ser à vista via depósito bancário ou em até 3x sem juros no cartão.
Bandeiras aceitas: Visa, Diners, Mastercard, ELO e Amex.
Banco Itaú (341)
Agência: 8195
Conta Corrente 06983-9
Em nome de
TT Operadora Turística LTDA

Banco Santander (033)
Agência: 4763
Conta Corrente: 130001737
Em nome de
TT Operadora Turística LTDA

Banco Bradesco (237)
Agência: 0450-2
Conta Corrente: 162601-9
Em nome de
TT Operadora Turística LTDA
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Caixa Econômica Federal (104)
Agência: 3124
Conta Corrente: 1514-5
Em nome de
TT Operadora Turística LTDA

Cadastre nosso número em sua lista de contatos
e envie uma mensagem com o seu nome para nós!

FALE CONOSCO
• Viagens no Exterior: pacotes@ttoperadora.com.br
• Passes e Bilhetes de Trens: trens@ttoperadora.com.br
• Departamento de Marketing: marketing@ttoperadora.com.br
• Departamento Financeiro: financeiro@ttoperadora.com.br
• Comissões: comissoes@ttoperadora.com.br
• Outros assuntos: contato@ttoperadora.com.br

Se preferir, ligue no (11) 5094-9494 para São Paulo ou 4007-1885 demais capitais e fale com um
de nossos consultores.
(devido a pandemia não estamos fazendo atendimento presencial, somente por telefone e e-mail)
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SIGA NOSSAS REDES SOCIAIS

@ttoperadora

