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QUEM SOMOS
Criado a 10 anos, o VONEWS - Notícias do Turismo se apresentou a princípio
como um Portal que valorizasse o Centro-Oeste do país, com o passar do

tempo, ralizando cobertura dos principais eventos do Brasil e várias viagens
internacionais tomamos proporções maiores e hoje temos acesso a nível

nacional.

Nossas divulgações são divulgadas principalmente para profissionais do
turismo, mas percebemos que com a utilização das mídias sociais temos tido

um acesso global com notícias de todos os segmentos do turismo, sendo
publicadas durante todos os dias.
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EXCLUSIVAMENTE DIGITAL
Como foi criado já na era digital onde a tecnologia já era mutíssima avançada
a opção foi ser exclusivamente digital, onde com baixo custo teríamos alcance

Global.

 O Portal VOENEWS - Notícias do Turismo trás notícias de todos os segmentos
do turismo e atua também mídias sociais com destaque para Instagram,

Facebook e Twiter.
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HTLNEWS - NOTÍCIAS DA  HOTELARIA

O VONEWS - Notícias do Turismo, dispões de um portal que pode ser acessado
através de link, ou diretamente através do endereço: www.htlnews.com.br,
trata-se de uma área exclusiva para notícias da hotelaria que também é

facilmente encontrado no Google pela relevância das matérias.

Os anúncios contratados no VOENEWS - Notćias do Turismo
(www.voenews.com.br) terão um bônus de gratuidade no nosso site HTLNEWS

- Notícias da Hotelaria (www.htlnews.com.br)
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NÚMEROS
Temos uma média de 2.000 acessos diários, com picos que

chega a quase 3.000, havendo redução de acessos aos
finais de semana, nosso acesso é á nível Brasil, nossos
anunciantes tem sempre suas notícias colocadas em

destaque e são os únicos que podem apresentar matérias
com preços de produtos.

 
Os banners também podem ser alterados diariamente,
diversificando a oferta de produtos e de informações, a
regra é apenas que o Banner do dia seguinte que será
disponibilizado no site seja enviado até as 17hs do dia

anterior.
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QUEM ACESSA O VOENEWS
Principalmente devido as caracteŕisticas do nosso Portal que

desde o desenvolvimento buscou fazer o encontro entre AGENTES
DE VIAGENS X FORNECEDORES, os agentes são os profissioanis que
mais acessam o nosso site, mas claro que somos acessados por

profissionais de todos os segmentos do turismo.

O VOENEWS - Notícias do Turismo é acessado nacionalmente no
Site,  Facebook, Instagram e Twiter
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NOSSO CONTATOS

MOISÉS PONTE
Diretor

contato@voenews.com.br

GRAZZYELLEN VIEIRA
Assistente Jurídica/Administrativa

 

MARCELO BRÁZ
Departamento Financeiro

SIMEIRE DE JESUS
Propaganda e Parcerias

BRUNO IELON
Jornalista/Fotógrafo

MÁRCIO VINÍCIUS VIEIRA
Editor de Conteúdo
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