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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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Endosso de um vídeo institucional, imagem ou link através de nossa
página no Facebook.

Hoje são mais de 67.000 followers, todos os likes construídas de forma
orgânica, sua grande maioria são profissionais do turismo.
Alcance aproximado por impulsionamento:
entre 15 e 44 mil pessoas.
Exemplo de vídeo do destino Seychelles:
https://goo.gl/OX6T3r
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Médias de Alcance por tipo de post
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Tipo de post que gera maior alcance e engajamento: VÍDEOS.
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Tipo de post que gera maior taxa de clicks: LINKS.
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Impulsionamento Matéria Hard Rock
CTR 3,24%

Impulsionamento Matéria ITtO Consulting
CTR 2,97%
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Impulsionamento Vídeo Noruega:

Impulsionamento Vídeo Mônaco:
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Impulsionamento Imagem:

