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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

Envelopamento 

Portal 
PANROTAS

PANROTAS 
Mobile PanEmpregos

Blogosfera  
PANROTAS

ON-LINE

Portal PANROTAS, há 19 anos o principal portal 

de notícias do trade turístico brasileiro

Palavra ou 

Tema 
Patrocinado

Cobertura 

On-line de 
Eventos

Hotsite 
Destinos

PANROTAS 

News Publi Editorial

PanCorp

PANROTAS 

CORPORATIVO

Redes Sociais 
PANROTAS
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Dados do Google Analytics

Site para profissionais de eventos e viagens 

corporativas e para o viajante a negócios. Traz as 

notícias mais relevantes para esse público, com foco 

em boas práticas, cases, tecnologia e estudos.

Conta com um time de blogueiros com forte 

atuação na indústria.

▪ Usuários/Mês – 23 mil

▪ Pageviews/mês – 77 mil

▪ Tempo Médio no site: 11:57

Fonte: Google Analytics – Janeiro a Março de 2019

PanCorp

PANROTAS CORPORATIVO
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― Sua marca irá aparecer em todos os espaços de banners disponíveis, rotacionando 

com outras marcas

― Seu banner fica publicado na home page do Portal Corporativo e no “header” dentro 

de todas as notícias

― O leitor, independentemente  de onde ele navega , será impactado pela marca

PanCorp

PANROTAS CORPORATIVO

EXPOSIÇÃO  DA MARCA
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― 1 conteúdo patrocinado – Como um publieditorial no formato digital, onde há 

um espaço para que a marca fale dela mesma, de suas novidades, seus 

diferenciais, seus produtos

― O conteúdo patrocinado ficará em destaque durante uma semana de cada mês. 

― Neste caso, toda a edição e formato são iguais aos de uma nota comum, 

porém, com a sinalização de conteúdo patrocinado. 

Conteúdo Patrocinado

CONTEÚDO PATROCINADO

SINALIZAÇÃO
Logomarca da Empresa 
Patrocinadora

- O conteúdo é fornecido pelo 
patrocinador e o leitor identifica 
que trata-se do conteúdo de uma 
empresa específica

PanCorp

PANROTAS CORPORATIVO
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TABELA DE VALORESPanCorp

PANROTAS CORPORATIVO

Formato Valor R$

Patrocínio Mensal R$9.000,00

Patrocínio Trimestral R$25.000,00

Patrocínio Semestral R$47.000,00

Patrocínio Anual R$90.000,00

SUBHOME

PANCORP 


