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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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O cliente escolhe um tema ou palavra e toda vez que uma notícia 

do Portal PANROTAS abordar esse tema ou palavra um banner de 

sua empresa aparecerá dentro da notícia

Essa notícia pode estar dentro de um hotsite temático (para um 

evento, por exemplo) ou na lista padrão do Plantão de Notícias do 

Portal PANROTAS

Exemplos: o cliente escolhe aparecer em todas as notícias sobre 

Tecnologia, ou em todas as notícias de uma feira de Tecnologia, ou 

ainda toda vez que a palavra Tecnologia aparecer em uma notícia, 

durante determinado período

Há uma curadoria na seleção das notícias, para evitar exposição 

fora do interesse do cliente
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