


O Fórum PANROTAS é reconhecido como um dos mais importantes eventos para a indústria do

turismo brasileiro. Coloca em seu palco “cases” de diferentes modelos de negócios que estão sendo

reinventados pela tecnologia e o impacto do consumidor conectado em diferentes plataformas de

comunicação. Palestras e painéis discutem o papel da liderança dentro das organizações, trazendo em

cada edição as tendências do marketing, distribuição, sustentabilidade, tecnologia e análises sobre

comportamento do consumidor. Durante dois dias inteiros, o evento anual reúne as principais

lideranças dessa importante indústria, trazendo reconhecidos palestrantes tanto do Brasil quanto do

exterior.

Em 2018 aconteceu a 16ª edição com recorde de público, líderes de todos os setores e conteúdos

de relevância. O sucesso é de todas as empresas que acreditam em um turismo forte e unido.

Local: Centro Fecomercio de Eventos - São Paulo - SP

Data: 19 e 20  de março de 2019

Horário: das 8h30 às 18h00

O EVENTO



Mais de 
1.100 

participantes
em dois dias

do evento

Qualificação do público participante
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CARGOS

Presidente/  
Vice-presidente  

Superintendente/
Sócio 11%

Diretor

32%

Gerente

27%

Outros*

30%

*Outros - Coordenador, 

Supervisor, Executivo 

de Contas, Assistente, 

Analista, Assessor,

Imprensa, Assessoria

de Imprensa, 

Consultor eoutros

Qualificação do público participante



Qualificação do público participante

71% dos participantes são de São Paulo 
capital e região da Grande São Paulo 



Segmento de atuação dos participantes

Agências  
de viagem

19%

Operadoras e
Consolidadoras

13%

Hotelaria

15%

*Outros - Administração e Participação, Entretenimento, Eventos, Transporte, Consultoria e Representações de  

Turismo, Seguro VIagem, Bancos, Atrações Turísticas, Locadoras, Imprensa e Assessoria de Imprensa, diversos

Cias.
Aéreas

9 %

Associações e  
Organismos de  

Turismo 13%

Tecnologia  
e GDS

9 %

Outros*

22%



Mais de 40 palestrantes 

do Brasil e do exterior 



COBERTURA DO EVENTO
Extensa cobertura no portal e na revista PANROTAS

https://www.panrotas.com.br/edicoes-digitais/detalhes/2018/panrotas-

1313_514.html

https://www.panrotas.com.br/edicoes-digitais/detalhes/2018/panrotas-1313_514.html


Carregadores de celular personalizados com 

comunicação Gol, Delta e Air France KLM

Veja o que aconteceu dentro do Auditório do 

Fórum PANROTAS 

Patrocínio exclusivo



Veja o que aconteceu na área Networking Plaza 

(localizada no térreo)

Projeção dos logos de todos os 

patrocinadores no painel de led

gigante instalado na área de 

networking, local onde aconteceram 

todos os intervalos para refeições.

Showcases de 

patrocinadores nesta área:

Argo

Elo

Gol Delta AF KLM

Royal Palm Hotels & Resorts 

Localiza 



Veja o que aconteceu na área Networking Plaza 

(localizada no térreo)



Veja o que aconteceu na recepção do evento

Balcão de Credenciamento – painel de fundo com logo de 

todos os patrocinadores  



Patrocinadores



Patrocinadores

Informações sobre patrocínio: erica@panrotas.com.br

https://forum.panrotas.com.br


