na WTM Latin America

2017

Revista oficial da feira e edição com cobertura completa do evento
SOBRE O EVENTO
A WTM Latin American se consolida como uma
das principais feiras de Turismo do País, com
destaque para destinos internacionais, áreas
dedicadas à tecnologia e às viagens corporativas,
e o Encontro Comercial Braztoa, com cerca de 40
operadoras.
Ao longo de três dias (4 a 6 de abril – terça a
quintafeira, no Expo Center Norte, em São
Paulo), mais de 7 mil profissionais e 700 marcas
expositoras terão encontros que definirão os
negócios para os próximos meses e anos.

CONTEÚDO
EDITORIAL

2 publicações
Fomos escolhidos pela Reed e WTM-LA para
produzirmos o catálogo oficial da feira, que trará
as informações oficiais, como listas de
expositores e parceiros, estatísticas e entrevistas
exclusivas. O catálogo pela primeira vez trará
conteúdo jornalístico, produzido pela
PANROTAS, com foco em produtos, tendências,
destinos, tecnologia e sustentabilidade.
A segunda revista trará toda a cobertura do
evento, com todo o know-how de 43 anos da
PANROTAS na cobertura de grandes feiras.

4 a 6 - ABRIL

DISTRIBUIÇÃO
O Catálogo Oficial da WTM Latin America 2017,
produzido pela PANROTAS, será distribuído na
feira para todos os participantes, incluindo a
cerimônia de abertura, os displays oficiais
espalhados pelos pavilhões do Expo Center Norte
e o Estande PANROTAS, um dos grandes pontos
de encontro do evento.
O Catálogo Oficial da WTM Latin America 2017,
produzido pela PANROTAS, também estará
disponível, em versão digital, no Portal PANROTAS,
Já a revista de cobertura da WTM Latin America
circulará dentro do Jornal PANROTAS, edição
1.265, de 19 de abril.
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Agregar sua imagem a um dos principais eventos de turismo

ANUNCIE NAS
REVISTAS PARA
A WTM LATIN
AMERICA

2017

Fazer parte do catálogo oficial da feira, que pela primeira vez terá conteúdo editorial da
PANROTAS
Cobertura do evento realizada pela Redação PANROTAS
Sua mensagem chegará a todos os participantes do evento e a quem
acessar as versões digitais no Portal PANROTAS
Evento reunirá fornecedores e compradores do mundo todo
Editorial em inglês, espanhol e português (catálogo) e português (revista de
cobertura)
Tiragem de 9 mil exemplares do catálogo e tiragem de 5.030 exemplares da revista de cobertura

1º edição

2º edição

2 edições

(revista distribuída na feira) (suplememento de cobertura)

1 página
1/2 página

(21x28 cm)
(19x12 cm)

R$ 9.800,00
R$ 7.000,00

R$ 7.000,00
R$ 4.900,00

R$ 15.500,00
R$ 10.900,00

rodapé
capas

(19x5 cm)
(21x28 cm)

R$ 4.900,00
R$ 11.800,00

R$ 3.500,00
R$ 8.500,00

R$ 7.500,00
R$ 18.500,00
comercial@panrotas.com.br
(11) 2764 - 4823
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2017

A WTM Latin America & Encontro Comercial Braztoa tem o prazer de anunciar que a
Panrotas foi escolhida como Editora Oficial (Official Publisher) do Catálogo 2017 e Mapa do
evento. Ambos os materiais são impressos e distribuídos durante os 3 dias de evento, e
divulgados posteriormente via canais de comunicação digital, como website e redes sociais.
Além disso, são extremamente concorridos por seu inestimável valor de conteúdo bem como a
listagem dos expositores. A WTM Latin America & Encontro Comercial Braztoa atraiu, em
2016, mais de 8.500 profissionais únicos, entre visitantes, buyers, expositores e imprensa,
consolidando-se como um dos eventos mais respeitados da América Latina.
Sabemos que a Panrotas conseguirá manter a qualidade do material realizados nos
anos anteriores, bem como contribuir com um conteúdo valiosíssimo para todos os
profissionais do turismo presentes no evento.
Cordialmente,
Lawrence Reinisch
Exhibition Director
Tel: +55 11 3060 4895

