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O PANROTAS Next tem o desafio de

levar ao profissional de turismo

aprendizado, inspiração e troca de

ideias com foco nos negócios e

oportunidades.

Agências de viagens, operadores,

receptivos, promoção de eventos,

gestores de viagens corporativas,

representantes locais de companhias

aéreas, destinos e hotelaria, entre outros.

Traz uma fórmula interativa abordando os

principais temas que afetam o Turismo

regional. Apresenta produtos de forma

criativa e customizada para cada mercado.

O que é PANROTAS Next

Quem é o público- alvo ?

Qual é a fórmula



Crescimento

2019

• 6 Cidades

• Expectativa de 100 a 200 

participantes por cidade

PARTICIPANTES

Esperado 

2017 984

2016 678

2015 435

2018 1156



paradas
Próximas

CIDADES E DATAS CONFIRMADAS

21 Maio – Brasília

22 Maio – Rio de Janeiro

26 Junho – Belo Horizonte

07 de Agosto – Fortaleza

25 Abril – Porto Alegre

13 Junho – Campinas



Chegando a novos mercados

Por que essas 

cidades?
Qual o potencial das 

cidades?

Qual o público 

alvo?

• Possuem forte cobertura 

de  malha aérea

• São grandes polos 

emissores de viagens 

• Mais de 100 agências de 

viagens em cada cidade

• São centrais em regiões 

com alto poder aquisitivo

• Cadeia de distribuição de 

viagens: agências, 

operadoras, hotelaria e 

outros 



• Cada evento gera:

• 5 matérias no Portal PANROTAS – notas redigidas durante 

o evento e publicadas em tempo real, além de fotos dos 

participantes, destacando o engajamento das empresas 

patrocinadoras com os agentes de viagens

• 1 matéria na Revista PANROTAS - com o resumo do 

evento, veiculando na semana seguinte para todo o País.

• 1 newsletter pós - evento – newsletter com os melhores 

momentos, disparado para 8 mil e-mails cadastrados

Cobertura
Imprensa



Inspirando 

negócios

Reciclando ideias e 



- Excelente oportunidade para 

engajamento com os mercados 

regionais

- Possibilidade de compartilhar dicas de 

como vender mais e melhor os produtos 

e serviços 

- Consolidação de sua marca

- Estar frente a frente com o cliente

Para a Empresa PATROCINADORA

Oportunidade



Multiplicar 

resultados ...

Investir para

Os patrocinadores terão direito a: 

₋ Logo na comunicação do evento

₋ 10 minutos para apresentação durante o Next

₋ Distribuir material no local

₋ Cobertura PANROTAS em todas as suas mídias 

Investimento por evento 

R$ 23.500,00

* Valor especial para patrocinar de  2 ou mais eventos. Consulte 

nossa equipe comercial

 11 2764.4800

 comercial@panrotas.com.br

mailto:comercial@panrotas.com.br

