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Até o dia 23 de Outubro decorre em Viseu a 13ª edição do Festival ART&TUR
bolseiros da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar (ESTM) do Polit
Leiria vão apresentar os resultados de um estudo de neurociências aplicadas ao Tu

A equipa liderada pelos Professores Francisco Dias e Rui Martins teve como base um
de seis �lmes de promoção turística, onde foram monitorizados, a cada milisse
impactos emocionais de 36 espectadores, através das ondas cerebrais dos mesmos

O Algarve �ca-te bem, Rijeka – I miss you e Reconnect with your Zen – Takaham, s
dos �lmes que estarão a ser analisados por pares. Os resultados �nais destas experiê
enquadrar a Conferência Internacional Tourism Marketing and Destination Brandi
dinamização do Centro de Investigação, Desenvolvimento e Inovação em Tu
Politécnico de Leiria (CITUR).

Consulta o programa do 13º Festival ART&TUR aqui.

ART&TUR# CITUR# FESTIVAL# NEUROCIÊCIAS# POLITÉCNICO DE LEIRIA# TUR#
VISEU#
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