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PANROTAS

PANROTAS - Engajada em viabilizar oportunidades
de negócios para a sua empresa

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.

ENGAJAMENTO

RESULTADOS

PARCERIA

INOVAÇÃO

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.
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Portal PANROTAS, há 19 anos o principal portal
de notícias do trade turístico brasileiro
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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
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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

