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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 18 anos o principal portal 

de notícias do trade turístico brasileiro
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― Com as principais notícias e imagens do dia no Portal PANROTAS.

― Como é um veículo que os leitores optam por receber, é um canal com espaços publicitários

com visibilidade e bom retorno.

― Mais de 11 mil e-mails cadastrados

― Disparo: de Segunda a Sexta

― Abrangência nacional – atinge 850 cidades brasileiras
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Módulo Formato Dimensões em Pixel Peso Valor Semanal

1 Stamp 300x50 20 kb R$ 2.800,00

2 Square – High Light 300x250 40 kb R$ 4.100,00

3 Square – Service 300x250 40 kb R$ 3.500,00

4 Skyscraper 300x450 60 kb R$ 3.200,00

5 Square – Bottom 300x250 40 kb R$ 2.100,00
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O QUE É



agências e operadoras

*outros serviços do turismo

governo e entidades

hotelaria

cia. aéreas

empresas

instituições educacionais

locadora de automóveis

cruzeiros marítimos
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* Outros serviços: cartões de assistência, sistemas de distribuição 

global, tecnologia e profissionais liberais 
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