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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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Portal PANROTAS, há 19 anos o principal portal 

de notícias do trade turístico brasileiro
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― Possibilita ao destino contar com um canal na web, em 

português, que pode ser acessado tanto pelo profissional de 

turismo quanto pelo consumidor 

― Mostra os principais diferenciais do produto e as atrações do 

destino 

― Traz serviços, com mapas e informações para quem pensa em 

vender ou viajar para o destino 

― Apresenta dicas de vendas por experts do mercado 

― Dinâmico, é promovido em diversos canais PANROTAS, como 

newsletter e redes sociais 

― background padronizado 

― produzido pela equipe PANROTAS 

― compartilhamento com as redes sociais 

― interatividade 

― O Valor Tabela do Hotsite de destinos é R$32.000,00
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