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Um prêmio para o turismo da Região das Hortênsias
Editora Folha realizou sua primeira consulta regional com voto popular

O
s eventos de pre-
miação da Folha/
Portal da Folha 
crescem a cada 

ano e com esta experiência em 
realizar as consultas a editora re-
solveu dar mais um passo, criar 
uma consulta regional especial 
para o segmento do Turismo.

O método de consulta ini-
ciou com um pedido às princi-
pais entidades e secretarias mu-
nicipais ligadas ao turismo da 
região, pedindo a indicação dos 
melhores em 95 segmentos.

Após, os mais indicados pe-
las entidades fizeram parte de 
um formulário on-line, subme-
tido à consulta popular, dividi-
dos nas categorias municipal e 
regional.

Foram mais de 5 mil votos 
que determinaram os vence-
dores em cada segmento. Para 
a coleta dos votos, foi usado o 
Google Formulários, através do 
Portal da Folha na internet.

Neste primeiro ano, 15 em-
presas e profissionais aderiram 
ao evento e receberam seu tro-
féu na noite de 20 de novembro, 

na Churrascaria Garfo & Bomba-
cha, paralelamente ao IV Prêmio 
Profissionais do Ano – Troféu Dr. 
Pedro Adir Dala Porta.

Sobre o Portal da Folha
O Portal da Folha na inter-

net é, segundo dados do Goo-
gle Analytics, o meio de comu-
nicação com maior alcance de 
público na Região das Hortên-
sias, reunindo leitores em to-
das as cidades da região. A mé-
dia mensal é de 65 mil leitores, 
que acessam, recorrentemente, 
mais 170 mil vezes as notícias 
publicadas.

Sobre a Folha de Canela
Com oito anos de ativida-

des, a Folha de Canela circu-
la nas sextas-feiras, com 2000 
exemplares distribuídos gratui-
tamente. Além disso, a edição 
virtual conta com mais de 3500 
assinantes que recebem a edi-
ção em PDF toda a semana.

Realiza anualmente o Des-
taque Folha, maior evento de 
premiação da Região das Hor-
tênsias.
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Cada formulário de votação do Destaque
Turismo Hortênsias recebeu mais de 5 mil votos
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