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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.

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.

PANROTAS

ENGAJAMENTO

PANROTAS - Engajada em viabilizar oportunidades 

de negócios para a sua empresa

RESULTADOS PARCERIA INOVAÇÃO
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PANROTAS 

Semanal
Anuários e Guias

PANROTAS na 
ABAV Expo

Encartes Especiais
PANROTAS na 

WTM LA

Há 27 anos a única 

revista semanal do 

Turismo 

PUBLICAÇÕES

Publicações feitas sob 

medida para o cliente

Duas edições: 1ª edição 

inclui a Power List dos 

100 mais poderosos do 

Turismo e 2ª edição traz 

a cobertura do evento

Duas edições: a 1ª edição 

inclui as ''Melhores do 

Turismo‘’ e a 2ª edição 

traz a cobertura do 

evento

Linguagem e visual 

moderno, com dicas de 

especialistas

Sua marca em publicações com qualidade 

gráfica e editorial com selo PANROTAS.
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Média de Circulação Semanal: 5.030 exemplares

Média de leitores por exemplar: 3

Usuários que recebem via Whatsapp: 5.700

Distribuição:   para os assinantes da revista PANROTAS (lideres de toda a indústria do 
Turismo e para decision makers de todos os segmentos da indústria)

* Outros serviços: sistemas de distribuição global, cruzeiros marítimos, 
tecnologia, profissionais liberais e  representações de destinos.

Distribuição por Estados

2,10%

2,40%

2,52%

2,73%

3,45%

4,10%

4,96%

5,43%

7,26%

15,72%

17,80%

Espírito Santo

Ceará

Brasília

Santa Catarina

Pernambuco

Rio Grande do Sul

Paraná

Bahia

Minas Gerais

Outros Estados

Rio de Janeiro

São Paulo

Distribuição por Segmento

1%

1%

5%

7%

7%

8%

13%

58%

Locadoras de Automóveis

Cartão de Assistência

Orgãos de Turismo

Corporativo
(Gestores e MICE)

Outros Serviços

Cia. Aérea

Hotelaria

Agência de Viagens

PERFIL DOS LEITORES

Chegamos a 339 cidades 

31,53%

PANROTAS SEMANAL
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FÓRUM PANROTAS

WTM LATIM AMERICA –

Edição Especial 

Traz as tendências do Turismo 2020.

A edição circula durante os dois dias do

evento (17 e 18 de março) e atinge

diretamente os principais líderes e

formadores de opinião do setor

São duas edições:

Edição 1:  Publicação especial com Divulgação da 

pesquisa ''Melhores do Turismo''

Edição 2: Cobertura do evento, destacando 

lançamentos, entrevistas exclusivas, tendências e os 

principais momentos da WTM LA.

MARÇO

ABRIL

10 ANUÁRIOS que circulam em semanas pontuais

VIAGENS 

CORPORATIVAS

Traz mais de 300 gestores de viagens das

maiores empresas e é distribuído para as

principais agências de viagens

corporativas. Lançamento no Lacte 2019,

principal evento de Viagens Corporativas e

Mice da América Latina.

FEVEREIRO

BRAZILIAN OVERVIEW
Um projeto de sucesso há 21 anos, traz os

números, estatísticas e indicadores sobre a

economia brasileira e a indústria de Viagens e

Turismo. Inclui informações do antigo guia de

Distribuição (distribuída no IPW 2019 em

Anaheim) e outra em português (estatísticas do

Turismo), distribuído no Brasil).

Circulação: para todos os expositores no IPW

2019, em Anaheim, e outras feiras internacionais.

ABRIL

PANROTAS SEMANAL
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MAIO LUXO

Traz tendências, destinos e produtos das viagens

de alto padrão no Brasil e no Exterior de um

segmento que não vê crise. Inclui ‘Wedding

Destinations’ Distribuído na ILTM Latin America,

principal evento de Viagens de Luxo na América

Latina. PANROTAS é Media Partner

MAIO CRUZEIROS - Guia

Traz 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 e

reportagens sobre as novidades da indústria.

COMPRAS NO EXTERIOR

Quais os melhores destinos de compras no

mundo? Quais as melhores lojas

especializadas ou de departamento?

Shopping tradicional ou outlet? Estados

Unidos ou Europa? Respondemos a essas

e outras perguntas sobre uma das

atividades preferidas dos brasileiros no

Exterior

ABRIL

PANROTAS SEMANAL
10 ANUÁRIOS que circulam em semanas pontuais

GUIA DE FÉRIAS

Para o lazer, eventos e encontros

corporativos, traz uma lista dos melhores

roteiros de passeio, parques, receptivo e

destinos no Brasil e do mundo. INCLUI:

Resorts e Hotéis de Lazer

AGOSTO
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RETROSPECTIVA

Publicação para guardar. Traz os

principais fatos do turismo mês a mês,

as notícias mais lidas no Portal

PANROTAS e as melhores imagens do

ano

DEZEMBROABAV EXPO 

São duas edições - Edição 1: a publicação

especial que inclui a “Power List” dos 100 mais

poderosos do Turismo. Edição 2: traz tudo o

que ocorreu no evento, destacando

lançamentos, entrevistas exclusivas e os

principais acontecimentos.

SETEMBRO

10 ANUÁRIOS que circulam em semanas pontuais
PANROTAS SEMANAL



MEDIDAS E TABELA DEMAIS ESPECIAIS - FORMATO 21x28 CM
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Módulo Formato Medida Valor R$ Value $

1 Página Dupla 42cm x 28cm 28.350,00R$ 8.300,00$  

2 1 Página 21cm x 28cm 15.750,00R$ 4.600,00$  

2 Capas 21cm x 28cm 22.550,00R$ 6.600,00$  

3 ½ Página Horizontal 19cm x 12cm 8.900,00R$   2.600,00$  

4 Rodapé 19cm x 6cm 4.200,00R$   1.200,00$  

5 Rodapé Duplo 40cm x 6cm 7.550,00R$   2.200,00$  

6 ½ Página Vertical 9cm x 26cm 8.900,00R$   2.600,00$  


