− Portal PANROTAS
− PanCorp ▪ PANROTAS CORPORATIVO
− PANROTAS Mobile
− Envelopamento
− Blogosfera PANROTAS

− PanEmpregos
− Publi Editorial
− PANROTAS News
− Cobertura On-line de Eventos
− Palavra ou Tema Patrocinado
− Hotsite Destinos
− Quiz e Workshop On-line

QUIZ E WORKSHOP
ON-LINE
O que é:
Consiste na capacitação via gameficação de agentes de viagens, divulgação de novidades do
produto, através de uma ferramenta disponível no Portal PANROTAS. É uma área exclusiva
com sistema eletrônico de inscrição, perguntas de múltipla escolha, aferição do
conhecimento em forma de pontos e correspondente ranking de ganhadores. Basicamente é
uma apresentação de vídeos e/ou textos, com uma prova de perguntas e respostas ao final.

TREINAMENTO ON-LINE

Vantagens:
–

A capacitação on-line se utiliza de ferramentas modernas e alavanca grande adesão
devido ao “marketing viral” e à “interatividade”, com pontuação/premiação.

–

Desde 2005 a PANROTAS desenvolve sistema de capacitação e a cada projeto que
coloca no ar, vê o aumento no número de participantes.

–

Já se formou uma “comunidade” de participantes dos WORKSHOPS ON-LINE
PANROTAS. Os já inscritos têm a facilidade de participação sem precisar fazer outra
inscrição, apenas com seu CPF acessam sua ficha e a campanha. A adesão é super
facilitada. Hoje, já acumulamos um banco de dados de mais de 11 mil.

Investimento:
―

Proposta com vídeo e apostila:

Tel: (11) 2764-4823

R$ 59.000,00

● e-mail: comercial@panrotas.com.br

✓ mais de 11 mil e-mails, já
cadastrados no banco de dados
✓ 35 dias de banner no Portal
PANROTAS

✓ Apoio das Redes Sociais e do
mailing PANROTAS

QUIZ E WORKSHOP
ON-LINE
SEGUNDA FASE

PRIMEIRA FASE
― Inscrições antecipadas (15 dias antes) para todos os agentes de

TREINAMENTO ON-LINE

viagens interessados. O cliente recebe o banco de dados ao final
do projeto

– Inicio da Segunda Fase - (5 dias) Só os participantes que obtiveram a

― Inicio da Primeira fase do Quiz - (duração de 5 dias), todos os
dias é exibido um novo vídeo ou texto. Após assistir ao vídeo o

melhor classificação participam desta fase
– Por e-mail é enviado um link de acesso exclusivo. Cada participante tem

participante responde algumas perguntas de múltipla escolha

que responder a uma pergunta cultural com base nos vídeos e no

― Final da Primeira Fase - (5 dias) validação da pontuação e

material de apoio. A resposta mais original e criativa sobre o tema

divulgação do ranking da primeira fase

proposto é a contemplada
– Final da Segunda Fase - (5 dias) validação da pontuação e divulgação do
resultado final

VÍDEOS E MATERIAL DE APOIO

Tel: (11) 2764-4823

● e-mail: comercial@panrotas.com.br

PERGUNTAS DE MULTIPLA ESCOLHA

