PANROTAS SEMANAL

ANUÁRIOS E GUIAS

ENCARTES CUSTOMIZADOS

SITE

Mídia Kit 2018

ON-LINE
Portal PANROTAS, há 18 anos o principal portal
de notícias do trade turístico brasileiro
Portal
PANROTAS

Cobertura
On-line de
Eventos

Envelopamento
Portal
PANROTAS

Hotsite
Destinos

PANROTAS
Mobile

PANROTAS
News

Blogosfera
PANROTAS

PanEmpregos

PanCorp
PANROTAS
CORPORATIVO

Publi Editorial

Palavra ou
Tema
Patrocinado

Quiz e
Workshop
On-line

Portal PANROTAS

COBERTURA ON-LINE DE EVENTO
O QUE É

— seu evento ganha mais exposição, atingindo um número muito maior de profissionais,
por meio de um hotsite exclusivo destacado no Portal PANROTAS
— o hotsite fica disponível durante e depois do evento, ampliando sua exibição e
alcance
— além da tradicional cobertura PANROTAS, seu evento ganha um ambiente exclusivo,
com a marca da sua empresa, que traz notícias e fotos produzidas especialmente por
nossa reportagem
— seu evento aproveita a visibilidade do Portal PANROTAS

VANTAGENS
— oportunidade para agregar sua imagem ao conteúdo do Portal PANROTAS por meio
de uma área exclusiva
— o Hotsite PANROTAS é um canal do cliente com estrutura igual à dos canais editoriais
do PORTAL PANROTAS
— a cobertura do evento é realizada pela Redação PANROTAS
— o anunciante também poderá envelopar o canal, de acordo com a sua preferência

Portal PANROTAS

Portal

COBERTURAON-LINE
DE
COBERTURA
DE EVENTO
PANROTAS
EVENTO ON-LINE

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

durante o evento, a Redação PANROTAS
publica os principais acontecimentos,
produtos, novidades, atrações, tendências,
números e opiniões
CONTEÚDO PUBLICADO POR EVENTO *

– notícias: 80

– fotos: 150

* Média dos 5 últimos grandes eventos,
como feiras e congressos

ÁLBUM DE FOTOS

sua empresa ou evento pode interagir de
uma nova forma com os participantes, que
poderão ver e ser vistos nas muitas fotos
produzidas por nossa equipe.

DESTAQUES

agrega visibilidade para os fatos que foram
destaque durante o evento e agrega para
engajamento dos apoiadores do evento

