Banco de dados de
Turismo de Lazer
o serviço online completo de lazer e informação turística
que cobre lazer, recreação, esporte, hospitalidade,
turismo e cultura
o que é o banco de dados de Turismo de Lazer?
Atualizado semanalmente, o banco de dados fornece informações bibliográficas e resumos de todos os aspectos de lazer
e turismo, incluindo política e planejamento, educação e treinamento, viagens, esportes, hotelaria, artes e entretenimento.
O ambiente natural e ecoturismo, atividades recreativas e património cultural são as principais áreas cobertas pelo recurso.
O banco de dados de Turismo de Lazer (um subconjunto do CAB Abstracts) contém:
•

mais de 148.000 resumos de pesquisas abrangendo os últimos 40 anos, provenientes de mais de 6.000 publicações
seriadas, além de livros, relatórios e atas de conferências

•

atualizações semanais, com mais de 32.000 novos registros adicionados nos últimos três anos

•

literatura de todo o mundo (84 países)

•

registros oriundos de mais de 3.000 publicações seriadas em 2013

•

mais de 5.000 registros de texto completo (mais cerca de 2.000 e-Livros e capítulos)

KNOWLEDGE FOR LIFE

Conteúdo dos CAB e-Livros agora incluído:
A coleção de e-Livros de Lazer e Turismo da CABI já foi adicionada a este recurso.
Esta nova adição oferece mais de 100 livros, com mais de 1.900 capítulos pesquisáveis, a partir de 2000 até o presente.
Os livros são apresentados em arquivos PDF fáceis de navegar. O arquivo dinâmico continua a crescer de ano para ano
garantindo conteúdo atualizado de alta qualidade. Você pode pesquisar em todo o conteúdo, incluindo e-Livros dentro do
recurso de Turismo de Lazer.

quem o usa?
Um recurso essencial para qualquer pessoa na indústria do turismo, incluindo pesquisadores que trabalham em organizações
acadêmicas e empresariais, estudantes, professores e formadores, consultores e conselheiros, profissionais da indústria e tomadores
de decisão em associações de turismo e departamentos do governo.

por que usá-lo?
•

você não tem que pesquisar a sempre crescente literatura ou todas as fontes de notícias - já fizemos isso para você

•

você vai achar pesquisas facilmente rastreáveis que sejam importantes para você, porque nós marcamos todos os conceitos
importantes

•

assim como as revistas mais conhecidas, cobrimos publicações que outros bancos de dados não incluem

•

artigos de notícias e revisões resumidas ajudam a dar sentido à grande quantidade de dados

faça a sua assinatura ao banco de dados de Turismo de Lazer e
beneficie-se de:
•

acesso atualizado ao minuto do desenvolvimento das pesquisas em lazer, recreação, esporte, hospitalidade, turismo e cultura

•

súmulas incisivas de temas críticos

•

reportagens sobre questões científicas, empresariais e políticas que afetam você

•

coleção de e-Livros de mais de 100 livros que oferecem mais de 1.900 capítulos pesquisáveis

beneficie-se de:
•

Pesquisas inteligentes sobre temas importantes preparados para você pelos nossos especialistas em informação

•

Recurso de personalização ‘MyLeisureTourism’, permitindo que você salve suas pesquisas, salve e exporte registros, e faça a
assinatura de pesquisas salvas via RSS e alertas de e-mail, para que você possa se manter atualizado com o conteúdo mais
recente

•

Filtros de pesquisa e opções de limitação de opções que lhe permitem refinar os conteúdos de que precisa

•

CAB Thesaurus, a ferramenta essencial para a indexação e recuperação de informações que permite aos utilizadores pesquisar na
base de dados de uma forma muito mais sistemática e específica do que simplesmente pesquisar através de texto livre

•

navegação do resumo ao Texto Completo CABI em apenas um clique

•

Conformidade com URL Aberta e suporte para servir bibliotecas que queiram selecionar e customizar os links de maior
importância para seus usuários

contate
nossa equipe de Vendas para obter maiores informações e solicitar uma avaliação gratuita:
CABI Head Office, Nosworthy Way, Wallingford, Oxfordshire OX10 8DE, UK. T: +44 (0)1491 829313, E: sales@cabi.org
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www.cabi.org/leisuretourism

