
A Austrália convida jovem viajante a 'Ser Mudado' 

SYDNEY, 29 de outubro de 2013 /PRNewswire/ -- O Tourism Australia divulgou no YouTube o 
curta-metragem intitulado 'Be Changed'("Ser Mudado" em português) visando inspirar os 
jovens viajantes internacionais e incentivá-los a embarcar em sua própria jornada para 

descobrir a Austrália. 

Para visualizar os recursos da multimídia relacionados a esta divulgação, clique 
em: http://www.multivu.com/mnr/63919-tourism-australia-invites-the-youth-traveller-to-be-

changed 

O curta-metragem 'Be Changed' foi criado pela Infinity Squared e apresenta um poema escrito 
e declamado pelo poeta local Bravo Child após assistir a um curta-metragem inspirado na 
recente competição 'Best Jobs in the World' ('Melhores Trabalhos do Mundo') oferecida pelo 

Tourism Australia.  

Andrew McEvoy, diretor-executivo do Tourism Australia, disse que o novo filme 'Be 
Changed' visa ampliar a campanha 'Best Jobs in the World' mostrando os benefícios que 

transformam um jovem durante um período de trabalho de férias na Austrália. 

"Acredito que a experiência do 'Best Jobs' e a jornada percorrida durante o processo mudaram 
a vida dos finalistas, e certamente dos vencedores. As imagens espetaculares e as bonitas 
palavras de Bravo Child capturaram perfeitamente o poder de mudança da Austrália e 
inspirarão, tenho certeza, mais jovens ao redor do mundo a seguir sua busca e a embarcar na 

sua jornada única do autoconhecimento", disse McEvoy. 

O diretor do filme, Rob Stanton-Cook, disse que quis criar algo autêntico e único, utilizando 
uma voz humana muito diferente e distante da encontrada nas propagandas tradicionais de 
turismo. 

"Nosso objetivo era reproduzir a sensação única de encanto que se sente ao viajar e explorar 
um novo país. É aquela sensação impressionante de otimismo e de entusiasmo (como se tudo 
pudesse acontecer!) desde o momento em que você dá o primeiro passo fora do avião e se vê 

rodeado de novas pessoas, de uma nova cultura, novos lugares e sons", destacou o diretor. 

O poeta Bravo Child sentiu-se transportado enquanto assistia, percebendo que "destinos não 
são apenas vistas inertes de cartões-postais; mas sim playgrounds cheios de vida dos quais 
você pode fazer parte. A Austrália é um berço fértil de cultura e aventuras e assim que chegar 

aqui, se ousar absorver o que vê, alguma coisa mudará dentro de você". 

A competição 'Best Jobs in the World' do Tourism Australia faz parte de uma importante 
campanha do marketing internacional para promover as oportunidades de turismo 
proporcionadas pelo Working Holiday Maker (WHM), um programa de visto da Austrália para 

trabalho durante as férias. 

McEvoy afirmou que a campanha já estava dando resultados, demonstrando inclusive um 
aumento significativo no interesse em participar e na aceitação do trabalho nas férias 
australianas. 

FONTE  Tourism Australia 
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CONTATO: Leo Seaton, Tourism Australia, +61-0-447-463-197, Twitter: 
www.twitter.com/TourismAus 

 


