
– Jornal PANROTAS

– Encartes Customizados 

– Suplementos Diários Abav

– Diários PANROTAS na WTM

– Anuários e Guias
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Publicações, com periodicidade anual, sobre segmentos específicos da

indústria turística, que estejam em ascensão ou signifiquem boas

oportunidades de vendas para os profissionais e, ao mesmo tempo,

ofereçam informações relevantes para o consumidor. Possui linguagem

e visual agradáveis, muitos serviços, dicas por especialistas e dados

úteis tanto para o profissional como para clientes e passageiros

— As edições circulam encartadas ao Jornal PANROTAS, única

publicação semanal do Turismo brasileiro, e que atinge, além de

assinantes e fornecedores por todo o Brasil, todas as agências de

viagens associadas à Abav, Aviesp e Avirrp e os decision makers de

viagens e Turismo

— Em feiras do setor onde a PANROTAS participa

— Versões digitais no Portal PANROTAS

O que são:

Distribuição 

ANUÁRIOS 

E GUIAS



Tel: (11) 2764-4823     ● e-mail: comercial@panrotas.com.br VOLTAR PARA O ÍNDICE GERAL

ANUÁRIO DE VIAGENS CORPORATIVAS

A publicação sobre e para os profissionais de viagens e eventos 
corporativos. Potencialize seus resultados, anuncie na publicação distribuída 

para mais de 300 gestores de viagens das maiores empresas e para as 
principais agências de viagens corporativas do País, além de um mailing 

exclusivo da PANROTAS.  Lançamento no Lacte 2017, principal evento de 
Viagens Corporativas e Mice da América Latina

Formato: 21 x 28 cm 

Circulação: Março - 2017

Formato: 14 x 21,3 cm 

Circulação: Março - 2017

COMPRAS NO EXTERIOR 

Quais os melhores destinos de compras no mundo? Quais as melhores 
lojas especializadas ou de departamento? Comprar on-line vale a pena? 

Shopping tradicional ou outlet? Estados Unidos ou Europa? Respondemos a 
essas e outras perguntas sobre uma das atividades preferidas dos 

brasileiros no Exterior: fazer compras. Inclui dicas de como o profissional 
de Turismo pode auxiliar seus clientes com as compras durante as viagens 

e análises exclusivas de especialistas

ANUÁRIOS 

E GUIAS
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LANDINGS LATIN AMERICA

Um overview da relação entre Aviação e Turismo: uma ligação que só 
deve crescer. A revista Landings Latin America 2017 trará um 

panorama da aviação na América Latina, com os principais números e 
estatísticas, os players, tendências e palavra dos especialistas sobre o 
desenvolvimento das cidades por meio do modal aéreo. Distribuição:
dentro da International Brazil Air Show (Ibas), que ocorrerá em março 

no Rio Galeão, no Rio de Janeiro e no Jornal PANROTAS

Formato: 21 x 28 cm 

Circulação: Março - 2017

LUXO 

Um guia sobre o segmento que não vê crise; distribuído no encontro que 
mais cresce no Turismo brasileiro. As tendências, destinos e produtos das 
viagens de alto padrão no Brasil e no Exterior. Principais lançamentos de 

empresas ao redor do mundo. Ideal para anunciantes internacionais, além 
de operadoras, hotéis, empresas e destinos que são reconhecidos como de 
luxo. Distribuição: para os participantes da Travelweek São Paulo by ILTM, 

principal evento de Viagens de Luxo na América Latina

Formato: 21 x 28 cm 

Circulação: Abril - 2017

ANUÁRIOS 

E GUIAS
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Formato: 21 x 28 cm 

Circulação: Maio - 2017

O guia para que os profissionais de Turismo vendam mais (e melhor) 
cruzeiros no País e no Exterior. O anuário traz os navios e roteiros da 

temporada brasileira de cruzeiros marítimos e fluviais. Os principais navios e 
empresas marítimas em operação no Brasil e no mundo, incluindo nichos e 
os cruzeiros fluviais, além de dicas de como vender cruzeiros e reportagens 
sobre as novidades da indústria, lista dos principais players desse segmento 

e mapa dos cruzeiros no Brasil e no mundo

CRUZEIROS MARÍTIMOS 

Circulação: Junho - 2017

BRAZILIAN OVERVIEW

O Brasil para os estrangeiros entenderem e fazerem negócios. Voltado ao 
público internacional, o Brazilian Overview traz os números, estatísticas e 

indicadores sobre a economia brasileira e a indústria de Viagens e Turismo. 
Também tem dicas para quem quer fazer negócios com o Brasil: lista dos 

principais players, números de voos internacionais, hábitos e perfil 
do viajante brasileiro. Distribuição:  para todos os expositores 

no IPW,  em  Washington, e outras feiras internacionais

Formato: 21 x 28 cm 

ANUÁRIOS 

E GUIAS
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Circulação: Novembro - 2017

GUIA - DISTRIBUIÇÃO 

DE TURISMO NO BRASIL

Quem é quem na distribuição de produtos e serviços do Turismo. 
A edição traz lista de agências de viagens de todo o Brasil, operadoras de 
Turismo, consolidadoras e representantes de destinos. E ainda o ponto 

de vista de especialistas e líderes da indústria sobre a evolução da 
distribuição em Viagens e Turismo. A segunda edição, em 2017, incluirá 

mais players da cadeia de Viagens e Turismo, como Aviação, 
Hospedagem, Assistência em Viagem e Tecnologia

Formato: 21 x 28 cm 

RESORTS E HOTÉIS DE LAZER  NO 

BRASIL E EXTERIOR

Circulação: Setembro - 2017

Formato: 21 x 28 cm 

Para o lazer, eventos e encontros corporativos, uma lista dos melhores 
resorts do Brasil (e do mundo). Traz a  infraestrutura, fotos e 

características dos melhores resorts do Brasil para que o profissional de 
viagens use a publicação como ferramenta de vendas.  Inclui uma seção 

internacional, com opções em países preferidos pelos turistas brasileiros. 
Parceria com a Associação Brasileira de Resorts, inclui todos os seus 

associados, e também opções que não estão na entidade

ANUÁRIOS 

E GUIAS


