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PANROTAS

PANROTAS - Engajada em viabilizar oportunidades
de negócios para a sua empresa

Empresa de comunicação, eventos e inteligência de
mercado para a indústria de Viagens e Turismo. Fundada em 1974,
atua na organização de eventos próprios e customizados,
publicações impressas (que também incluem uma versão digital),
portal de notícias, sites, ações e ativações em feiras, congressos e
nas redes sociais.

ENGAJAMENTO

RESULTADOS

PARCERIA

INOVAÇÃO

Com sede em São Paulo e bases em Brasília, Rio de
Janeiro e Miami, a PANROTAS é a empresa líder na produção de
conteúdo para o profissional de Turismo, atuando junto a toda a
cadeia produtiva do setor, entre empresas aéreas, hotéis e redes
hoteleiras, operadoras, agências de viagens, locadoras de
automóveis, empresas de cruzeiros marítimos, serviços de
distribuição e reservas, cartões de assistência, órgãos oficiais de
turismo, entidades de classe, empresas de tecnologia, entre outros.
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ON-LINE

Portal PANROTAS, há 18 anos o principal portal
de notícias do trade turístico brasileiro
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Portal PANROTAS

COBERTURA ON-LINE DE EVENTO
O QUE É

A PANROTAS oferece ao seu evento uma ação de marketing exclusiva dentro do portal
PANROTAS – hoje com mais de 3,1 mi de pageviews por mês.
▪

Objetivo: Proporcionar ao seu evento maior visibilidade, tanto para os participantes
como para as marcas apoiadoras, levando ao mercado em geral seu lançamento e
projetos.

▪

Formato: O Cliente e a PANROTAS definem o briefing da cobertura em detalhes,
principalmente as fotos e os assuntos que precisam ser destacados

▪

Cobertura: A PANROTAS envia jornalista / fotógrafo para realizar a cobertura no local
onde o evento é realizado, durante o evento publicam os principais acontecimentos,
produtos, novidades, atrações, tendências, números e opiniões.

▪

Canal da Cobertura: É criada uma área exclusiva na Home do portal para a cobertura
e esta direcionará ao canal da cobertura completa, com todas as notícias enviadas.

▪

Período: O Canal de cobertura customizada de eventos fica no ar no período de 1
mês.

Portal PANROTAS

COBERTURA ON-LINE DE EVENTO

Despesas de viagem

+
Alimentação

+
Locomoção

+
seguro viagem do profissional PANROTAS que realizará a
cobertura
(1 ou 2 profissionais dependendo do tamanho do evento)

(o cliente se responsabiliza por todas os custos de
locomoção da equipe, caso o evento seja realizado fora

da cidade de São Paulo ou do Rio de Janeiro)

......................................................................................

COBERTURA – JORNALISTICA

COBERTURA - PATROCÍNIO
Patrocínio do hotsite: R$ 38.0000,00, valor que inclui a
produção e exibição conforme segue:
▪ Área exclusiva no portal com o nome / título de seu

evento
▪ 2 chamadas na área de destaque do portal
▪ 8 notícias / notas sobre o evento (podemos incluir notas
publicadas antes da data de início do hotsite)
▪ 2 álbuns de fotos
▪ 4 rodapés simples nas 4 páginas de cobertura de seu
evento a serem publicadas na edição posterior ao evento
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