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BRASIL

A MIDIAPLUS é uma empresa especializada em OOH | Mídia Exterior que atua há
mais de 20 anos no mercado brasileiro. Em parceria com as principais empresas
de mobiliário urbano e produtos de mídia exterior de cada localidade, oferecemos
know-how e infraestrutura para assim cumprirmos com qualidade e presteza
nossa missão: encontrar as soluções mais adequadas aos nossos clientes, dos
mais variados segmentos de produtos e serviços, aliando suas expectativas e
necessidades ao melhor custo-benefício do mercado. Nossa equipe, composta por
publicitários, arquitetos e designers especializados no planejamento e execução de
projetos personalizados e campanhas publicitárias, tem como meta principal alinhar
exposição, alcance, memorização e impacto, fazendo sua mensagem aparecer na
rua, sempre. Desenvolvemos também projetos publicitários personalizados, seja
para clientes da iniciativa privada, como Prefeituras e Autarquias. Ao longo desses
anos de atuação, crescemos e conquistamos parceiros e clientes em todo o Brasil
e temos orgulho disso.
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A MIDIAPLUS planeja e executa campanhas de OOH para as principais agências
de publicidade e clientes, atuando e recomendando o que há de melhor em Mídia
Exterior em todo o Brasil.
Alcan, Alpargatas, America Airlines, AOL, Bacardi, Banco 1, BCN, Banco Santander,
Bank Boston, Bauducco, Brasfanta, Brasil Telecom, Belgo, Bohemia, Brilhante, Calçados
Ramarim, Calçados Samello, Carrefour, Celpe, Citibank, Comgás, Cultura Inglesa, CVC,
Danone, Direct TV, Diageo, Dove, DKF, Eletropaulo, Embratel, ESPN, Etna, FedEx, Finasa,
Finn, Fnac, Fox Film, Freegells, Gafisa, Gama Italy, Garnier, Gatorade, Gerdau, GNT, Gol
Linhas Aéreas, Guia Mais, GM, Gradiente, Havaianas, HBO, Heineken, Hering, Hellmans,
HDI, Honda, HSBC, IG, Impsat, Intelig, Itaú, Johnson ’s, La Sereníssima, Leroy Merlin,
Levis, Maggion, Martini, Mastercard, Motorola, National Geographic Channel, Nestlé, Net,
Nívea, Odebrecht, Outback, Pedigree Champ, Pepsi Twisty, Personal, PH Arcangelis, Philip
Morris, Pneu Continental, Pernod, Ricard, Polaroid, Primus, Rainha, Renault, Rossi, Sadia,
Sal Cisne, Salton Grill, Samsung, São Luiz, Seda, SEW, Sony, Souza Cruz, Sul America, Tim
Celular, Toyota, Trisul, Unilever, Vepê, Vicky, Vipal, YKK, Walt Disney, Web Motors, ZAZ, Zorba
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O QUE É OOH?

A Mídia Exterior ou OOH (Out of Home) é um dos mais antigos meios de comunicação
que existem. Quem não lembra dos painéis da Coca-cola ou dos cartazes de estreias
de filmes? Este tipo de publicidade tem um grande poder de informar, simplesmente
porque não pode ser evitado. Todos os outros canais de comunicação, tradicionais
ou modernos, podem ser desligados, fechados ou ignorados, enquanto a publicidade
ao ar livre é uma parte do ambiente e normalmente se encontra voltado ao trajeto das
pessoas.
Atualmente as opções de Mídia OOH são inúmeras: o famoso outdoor, painéis de
front-light ou de Led, placas indicativas de rua, busdoor, mídias em banca de jornal,
paineis de estrada, mídia em caminhões, abrigos de ônibus, dentre outras.
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VANTAGENS DA MÍDIA EXTERIOR

exposição
integral

Independente do dia, da hora e
do tempo, a Mídia Externa está
sempre exposta ao público.
Com isso, o contato direto com
o consumidor, 24 horas por dia,
sem parar.
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amplitude
de alcance

Independente de idade, sexo,
classe social, cultura ou
profissão a Mídia OOH atinge
todos os targets.

involuntariedade

A Mídia Externa atinge o
consumidor independente de
sua vontade.

memorização

impacto

indicativa

Gera memória, pois o tráfego de
usuários é fiel e constante.

A qualidade dos materiais
empregados, a constante
manutenção do espaço
publicitário, o tamanho dos painéis
e o uso de cores proporcionam
grande impacto às peças.

A Mídia Externa pode ser
usada para indicar um local
ou público específicos.
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OOH NO BRASIL
Nestes últimos anos, a Mídia Exterior tem se destacado em nosso mercado publicitário
como um meio de comunicação em crescente expansão. Seu reconhecimento como
canal de mídia, incorporado ao planejamento das agências e anunciantes, proporcionou
aprimoramento técnico, diversificação de produtos e, conseqüentemente, maior
profissionalismo das empresas envolvidas. Segundo dados do Projeto Inter-Meios*
os investimentos no ano de 2014 em Mídia Exterior no Brasil aumentaram 23% em
relação ao ano anterior, um crescimento maior se comparado ao incremento em TV
aberta (10%), rádio (3%) e cinema (4%), sem contar ainda que muitos meios tiveram sua
receita diminuída com o início da crise econômica: revista (-16%), jornal (-11%), guias
(-35%) e até internet (-20%). Com isso, muitas marcas e anunciantes, hoje, desfrutam
dos grandes benefícios e resultados economicamente valiosos proporcionados pela
mídia ao ar livre. Essa grande expressividade obtida pela OOH fez com que cada vez
mais se tornasse necessária a especialização de grupos que tratassem com esse meio
de comunicação nas agências de publicidade, clientes ou nas próprias exibidoras.
* O Projeto Inter-Meios é uma inicitaiva do jornal Meio & Mensagem e dos meios de comunicação para levantar os números reais do
volume de investimento publicitário em mídia no Brasil.
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REGIÃO SUL
paraná
Curitiba
Londrina
Maringá
Ponta Grossa
Cascavél
São José dos Pinhais
Foz do Iguaçu
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santa catarina
Florianóplis
Joinville
Balneário Camboriú
Blumenau
Itajaí
Criciúma
Chapecó

rio grande do sul
Porto Alegre
Canoas
Caixas do Sul
Santana do Livramento
Passo Fundo
Bagé
Santa Maria

A Região Sul do Brasil é a territorialmente menos extensa do país.
Divide-se em três estados: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
A população das cidades da Região Sul cresceu muito nos anos mais recentes. As
cidades mais populosas da Região Sul do Brasil são, em quantidade de moradores,
Curitiba e Porto Alegre. O desenvolvimento industrial foi iniciado nas décadas mais
recentes, em principal no Rio Grande do Sul, nordeste de Santa Catarina e Região
Metropolitana de Curitiba.
A Região Sul, propriamente dita, é um grande polo turístico, econômico e cultural.
A região Sul apresenta índices sociais acima da média brasileira e das demais
regiões em vários aspectos: possui o maior IDH do Brasil, 0,831 e o terceiro maior
PIB per capita do país. Santa Catarina é o sexto estado mais rico do Brasil, e, com o
Paraná (quinto) e Rio Grande do Sul (quarto), controla 16,1% da economia nacional.
A região é também a mais alfabetizada, 95,2% da população, e a que possui menor
incidência de pobreza.

região sul

paraná

curtiba,
litoral
E INTERIOR

FRONT LIGHT
BUSDOOR
OUTDOOR
TOP SIGHT
BANCA DE JORNAL
MÍDIA AEROPORTO
PLACA INDICATIVA
PAINEL DE ESTRADA
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Cidades, disponibilidade e custos sob consulta.
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região sul

santa
catarina

EMPENA
BUSDOOR
TOP SIGHT
FRONT LIGHT
RELÓGIO DIGITAL
MÍDIA AEROPORTO
ABRIGO DE ÔNIBUS
PLACA INDICATIVA DE RUA
PAINEL DE ESTRADA
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Cidades, disponibilidade e custos sob consulta.
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região sul

rio grande
do sul

porto alegre,
litoral
E INTERIOR

FRONT LIGHT
TOP SIGHT
OUTDOOR
RELÓGIO DIGITAL
BANCA DE JORNAL
MÍDIA AEROPORTO
PAINEL DE ESTRADA
BUSDOOR ILUMINADO
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Cidades, disponibilidade e custos sob consulta.
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REGIÃO SUDESTE
são paulo

32

minas gerais

São Paulo
Guarulhos
ABC
Campinas
São José dos Campos
Sorocaba
Ribeirão Preto
Santos
Osasco

Belo Horizonte
Uberlândia
Contagem
Juiz de Fora
Betim
Uberaba

rio de janeiro

espírito santo

Rio de Janeiro
São Gonçalo
Duque de Caxias
Nova Iguaçu
Niterói
Petrópolis
Volta Redonda
Cabo Frio
Teresópolis

Vitória
Vila Velha
Serra
Cariacica

É o centro vital do país. Nele estão os municípios mais populosos, a maior densidade
populacional, os maiores depósitos de minério de ferro, as maiores hidrelétricas,
a maior rede rodoferroviária e os melhores portos. É a mais importante região
industrial, comercial e financeira. Emprega 80% do operariado brasileiro e usa 85%
do total da energia elétrica consumida no Brasil.
A Região Sudeste possui uma população de aproximadamente 84,4 milhões de
habitantes, de forma que 44% da população brasileira mora no Sudeste (muito
embora 1/3 dos habitantes, cerca de 28 milhões de pessoas, não nasceram na
região). A região reúne os três primeiros estados do país em população: São Paulo,
Minas Gerais e Rio de Janeiro.
O Sudeste é a região mais populosa e rica do Brasil, e ocupa 10,85% do território
brasileiro. Altamente urbanizada (90,5% da população vivem em zonas urbanas),
abriga as três metrópoles mais importantes do país, São Paulo, Rio de Janeiro e
Belo Horizonte. A região Sudeste também apresenta índices socias relativamente
elevados: possui a segunda maior qualidade de vida do país, verificado por seu IDH
de 0,805 — perdendo apenas para a região Sul — e o maior PIB per capita do país,
R$ 21.182,68. O Sudeste responde 49,5% do PIB do Brasil, sendo São Paulo, Rio de
Janeiro e Minas Gerais, respectivamente, os três estados mais ricos do país.

região
sudeste

FRONT LIGHT
SEQUENCIAL
EMPENA
OUTDOOR
MEGA PAINEL
TOPO DE PRÉDIO
BANCA DE JORNAL
BUSDOOR
BACKBUS
ENVELOPAMENTO DE ÔNIBUS
BARCAS RIO / NITERÓI
SHOPPING CENTER
PROJETO COMUNIDADES
MÍDIA AEROPORTO
PAINEL DE ESTRADA
WI-FI SOCIAL
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Cidades, disponibilidade e custos sob consulta.

rio de
janeiro

rio de janeiro,
litoral
e interior
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região
sudeste

ESPÍRITO
SANTO

GRANDE VITÓRIA,
litoral
e interior

OUTDOOR
FRONT LIGHT
BUSDOOR
BACKBUS
MÍDIA AEROPORTO
PAINEL DE ESTRADA
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Cidades, disponibilidade e custos sob consulta.

37

região
sudeste

minas
gerais

belo
horizonte,
e interior

FRONT LIGHT
EMPENA
PAINEL LED
OUTDOOR
BUSDOOR
BIKEDOOR
BANCA DE JORNAL
BANCA DE JORNAL DE LED
PAINEL INTERNO DE LED
METRÔ BH
MÍDIA AEROPORTO
PAINEL DE ESTRADA
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Cidades, disponibilidade e custos sob consulta.
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região
sudeste

são paulo

são paulo,

40

* Fotos meramente ilustrativas

E GRANDE
SÃO PAULO

MÍDIA METRÔ
MÍDIA EM TÁXI
MÍDIA PARQUE | REFRESQUE-SE
FRONT LIGHT | SEQUENCIAL
EMPENA | TOPO DE PRÉDIO
OUTDOOR
MEGA PAINEL
BANCA DE JORNAL
BUSDOOR | BACKBUS
ENVELOPAMENTO DE ÔNIBUS
WI-FI SOCIAL
Cidades, disponibilidade e custos sob consulta.
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44

mato grosso
do sul

mato grosso

Campo Grande
Dourados
Três Lagoas do Sul
Corumbá
Ponta Porã

Cuiabá
Várzea Grande
Rondonópolis

distrito federal

goiás

Brasília
Ceilândia
Taguatinga
Planaltina

Goiânia
Aparecida de Goiânia
Anápolis
Rio Verde

REGIÃO
CENTRO OESTE
O Centro-Oeste é a segunda maior região do Brasil em superfície territorial,
superada apenas pela Região Norte. Por outro lado, é a região menos populosa e
possui a segunda menor densidade populacional.
É formada por três estados: Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, mais o Distrito
Federal, onde se localiza Brasília, a capital do país e a cidade mais populosa da
região.
A Região Centro-Oeste do Brasil apresenta população urbana relativamente
numerosa. No meio rural, entretanto, predominam densidades demográficas muito
baixas, o que indica que a pecuária extensiva é a atividade mais importante. A
agricultura comercial, por sua vez, vem ganhando grande destaque nos últimos
anos e já supera o extrativismo mineral e vegetal, além de ser um setor da economia
que não sofre com períodos de crise, gerando riquezas e economia estável em
todos os estados da região.

região
centro
oeste

DITRITO
FEDERAL

BRASÍLIA

BUSDOOR | BACKBUS
EMPENA
FRONT LIGHT
PAINEL LED
BIKEDOOR
MÍDIA EM ÔNIBUS
MÍDIA DIGITAIS
RELÓGIO DIGITAL
MÍDIA PARQUE | REFRESQUE-SE
MIDIA TÁXI
BANNERS LEDS
MÍDIA SHOPPING PIER 21
MÍDIA AEROPORTO
PAINEL DE ESTRADA
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Cidades, disponibilidade e custos sob consulta.
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região
centro
oeste

GOIÁS

GOIÂNIA

EMPENA
FRONT LIGHT
PLACA INDICATIVA
PAINEL LED
APLIQUES
OUTDOOR
MÍDIA AEROPORTO
PAINEL DE ESTRADA
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Cidades, disponibilidade e custos sob consulta.
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região
centro
oeste

MATO
GROSSO

CUIABÁ

ABRIGO DE ÔNIBUS
FRONT LIGHT
EMPENA
BUSDOOR
PAINEL LED
OUTDOOR
MÍDIA AEROPORTO
PAINEL DE ESTRADA
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Cidades, disponibilidade e custos sob consulta.
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região
centro
oeste

MATO
GROSSO
DO SUL

CAMPO
GRANDE

EMPENA
FRONT LIGHT
PLACA INDICATIVA
PAINEL LED
APLIQUES
OUTDOOR
MÍDIA AEROPORTO
PAINEL DE ESTRADA
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Cidades, disponibilidade e custos sob consulta.
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REGIÃO NORTE
acre

rondônia

Rio Branco

Porto Velho

amapá

roraima

Macapá

Boa Vista

amazonas

tocantins

Manaus

Palmas

pará
Belém

56

A Região Norte é a maior região do Brasil, cobrindo 45,25% do território nacional.
Sua população, de acordo com o IBGE, era de 17,2 milhões de habitantes em 2014.
É formada por sete estados: Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e
Tocantins. Suas maiores e principais cidades são Manaus, Belém e Porto Velho.
Na região está localizado um importante ecossistema para o planeta: a Amazônia.
A economia da região baseia-se nas atividades industriais, de extrativismo vegetal
e mineral, inclusive de petróleo e gás natural, agricultura e pecuária, além das
atividades turísticas.
Em 2010, o Produto Interno Bruto (PIB) da Região Norte representava 5,3% do PIB
nacional. Com um crescimento em volume do PIB de 14,2% e 74,2%, respectivamente,
o Tocantins foi o estado que apresentou o maior crescimento em volume. Pará e
Amazonas integram o chamado “Grupo Econômico Intermediário”, formado por
nove estados brasileiros que representam entre 2,6% e 1,2% da economia brasileira.

região
norte

PARÁ

BELÉM

FRONT LIGHT
OUTDOOR
EMPENA
BUSDOOR
58

Cidades, disponibilidade e custos sob consulta.
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região
norte

AMAZONAS

MANAUS

OUTDOOR
FRONT-LIGHT
BUSDOOR
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Cidades, disponibilidade e custos sob consulta.
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região
norte

RONDÔNIA

PORTO VELHO
região
norte

TOCANTINS

PALMAS
região
norte

RORAIMA

BOA VISTA
região
norte

AMAPÁ

MACAPÁ
FRONT LIGHT
OUTDOOR
BUSDOOR
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Cidades, disponibilidade e custos sob consulta.

região
norte

ACRE

RIO BRANCO

DIA E NOITE
REGIÃO
NORDESTE
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alagoas

bahia

ceará

Maceió
Arapiraca

Salvador
Feira de Santana
Vitória da Conquista

Fortaleza
Caucaia
Juazeiro do Norte

maranhão

paraíba

piauí

São Luís
Imperatriz

João Pessoa
Campina Grande

Teresina

pernambuco
Recife
Olinda
Jaboatão dos Guararapes
Caruaru
Petrolina

66

rio grande
do norte
Natal
Mossoró
Parnamirim

sergipe
Aracajú

REGIÃO
NORDESTE
A região nordeste tem a segunda maior população do país, o terceiro maior território
e o terceiro maior PIB (2009). É a região brasileira que possui o maior número de
estados (nove): Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Piauí, Pernambuco, Rio
Grande do Norte e Sergipe, sendo por isso, culturalmente extremamente rica.
A Região Nordeste é, atualmente, a terceira maior economia do Brasil entre as
grandes regiões. Sua participação no Produto Interno Bruto brasileiro foi de 13,4%
em 2011. Ainda assim, é uma região com baixo PIB per capita e muito a crescer. A
distribuição de renda nessa região melhorou significativamente na década de 2000:
segundo dados da Pnad 2009, a renda média no Nordeste sofreu um aumento real
(já descontada a inflação) de 28,8% entre 2004 e 2009.
O imenso litoral com praias belíssimas, muitas intocadas, que são comparadas
apenas as do Caribe, colocam o Nordeste entre as grandes rotas de turismo
mundial. Milhões de turistas desembarcam nos modernos aeroportos nordestinos
todos os anos. Segundo a pesquisa “Hábitos de Consumo do Turismo Brasileiro
2009”, realizada pelo Vox Populi em novembro de 2009, a Bahia é o destino turístico
preferido dos brasileiros, já que 21,4% dos turistas optaram pelo estado e em
segundo lugar, Pernambuco, com 11,9% da preferência.

região
nordeste

ALAGOAS

MACEIÓ

OUTDOOR / PAPEL
RELÓGIO DIGITAL
MÍDIA EM ÔNIBUS
ABRIGO DE ÔNIBUS
TÁXI – VIDRO TRASEIRO
JANGADAS
MÍDIA AEROPORTO
PAINEL DE ESTRADA
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Cidades, disponibilidade e custos sob consulta.
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região
nordeste

BAHIA

SALVADOR
E INTERIOR

EMPENA
FRONT LIGHT
PAINEL LED
TOTEM
MÍDIAS EM RODOVIÁRIA
ADESIVAÇÃO BUS PANORÂMICO
MIDIA TÁXI
MÍDIA EM ÔNIBUS
OUTDOOR
PLACA INDICATIVA
PROTETOR DE PEDESTRE
MÍDIA AEROPORTO
PAINEL DE ESTRADA
Cidades, disponibilidade e custos sob consulta.
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região
nordeste

SERGIPE

ARACAJÚ

FRONT LIGHT
OUTDOOR
BUSDOOR
EMPENA
MÍDIA AEROPORTO
PAINEL DE ESTRADA
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Cidades, disponibilidade e custos sob consulta.
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região
nordeste

piauí

teresina

ABRIGO DE ÔNIBUS
OUTDOOR / PAPEL
BUSDOOR
PLACA INDICATIVA
MÍDIA AEROPORTO
PAINEL DE ESTRADA
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Cidades, disponibilidade e custos sob consulta.
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região
nordeste

ceará

fortaleza

EMPENA
FRONT LIGHT
OUTDOOR
JANGADAS
MÍDIA EM ÔNIBUS
BIKE BANNER
MÍDIA AEROPORTO
PAINEL DE ESTRADA
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Cidades, disponibilidade e custos sob consulta.
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região
nordeste

PERNAMBUCO

RECIFE
litoral
E INTERIOR

EMPENA
FRONT LIGHT
PAINEL LED
JANGADAS
ABRIGO DE ÔNIBUS
PROTETOR DE PEDESTRE
MÍDIAS EM ÔNIBUS
OUTDOOR
BIKE BANNER
PLACA INDICATIVA
MÍDIA AEROPORTO
PAINEL DE ESTRADA
PLACA DE SINALIZAÇÃO
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Cidades, disponibilidade e custos sob consulta.
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região
nordeste

rio grande
do norte

natal

ABRIGO DE ÔNIBUS
FRONT LIGHT
MÍDIA EM ÔNIBUS
OUTDOOR
PLACA INDICATIVA
MIDIA TÁXI
PROTETOR DE PEDESTRE
JANGADAS
PLACA TURÍSTICA
Cidades, disponibilidade e custos sob consulta.

81

região
nordeste

PARAÍBA

JOÃO
PESSOA

FRONT LIGHT
RELÓGIO DIGITAL
OUTDOOR
ABRIGO DE ÔNIBUS
BUSDOOR
MIDIA TAXI
PLACA INDICATIVA
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Cidades, disponibilidade e custos sob consulta.
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MÍDIA
AEROPORTO
PAINEL DE LED
PAINEL DE COLUNA
RELÓGIO
PRISMA ESTEIRA DE BAGAGENS
PAINEL INDOOR
CARRINHO DE BAGAGEM
TV AEROPORTO
RELÓGIO EXTERNO
FRONT-LIGHT NOS ACESSOS AOS AEROPORTOS
REVISTA INTERNA AVIANCA

São inúmeras as oportunidades de mídia aeroportuária, desde a sinalização de
placas indicativas nos estacionamentos dos aeroportos; placas em carrinhos de
bagagens, painéis front light externos, back lights, totens, displays, adesivações e
outros meios em áreas internas, inclusive embarques e desembarques.
Mídia voltada para público A e B, é possível classificar alguns aeroportos como
prioritariamente focados em executivos e outros, de caráter mais turístico.
86

Cidades, disponibilidade e custos sob consulta.
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MOBILE
TRUCK

O Mobile Truck é um caminhão com um painel publicitário iluminado ou em LED
instalado sobre sua carroceria, dotado de movimentos de elevação e rotação,
que permitem colocá-lo na melhor altura e ângulo buscando sempre o perfeito
posicionamento e visibilidade do anúncio. Essa mídia permite ações diferenciadas
e interações com o público.
Cidades, disponibilidade e custos sob consulta.
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PAINEL DE
ESTRADA

Pelo próprio nome já identifica se trata de mídia nas margens das rodovias. São
paineis em formatos gigantes para maior impacto, normamente em estruturas de
madeira, com visão frontal e de longa duração, voltados para as principais rodovias
brasileiras. Com possiblidades de apliques e formatos especiais.
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Painéis em Estradas Federais, Estaduais e Municipais, com e sem iluminação.
Locais, disponibilidade e custos sob consulta.
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MÍDIA
SOCIAL
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As Mídias Sociais “new media” (novas mídias) são as plataformas que utilizamos
para nos comunicarmos; como o Facebook, Instagram, Twitter, Blogger, Wordpress,
Youtube, etc.
O gestão de redes sociais começa desde o processo de análise, definição de
estratégias e linguagem utilizada, monitoramento, produção de conteúdo,
relacionamento diário e ativo com o público da marca e até gerenciamento de
crises.
As Mídias Sociais são uma ótima forma de publicar conteúdo e divulgar a marca,
consequentemente, uma maneira de aproximar e fidelizar clientes. Outras vantagens
são: Serviço de Atendimento Online; Engajamento com o público alvo; Eficácia na
gestão de crises, reclamações e comentários negativos; Divulgação da marca e
serviço para um público maior; Monitoramento e análise da concorrência; Feedback
rápido dos clientes; Mensuração de resultados e Análise de oportunidades.
Aumente a visibilidade de sua marca, consciência sobre seus produtos e serviços,
gere mais prospects, mais vendas e aumente a retenção de clientes.
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GLOSSÁRIO DE PRODUTOS

BUSDOOR

BACKBUS

O Busdoor é a mídia em ônibus, interna e externamente. Internamente através
de adesivos próximos a catracas ou vidros divisórios. Na área externa, o
ônibus pode ser adesivado no vidro traseiro (Backbus), áreas laterais, ou o
envelopamento completo.
O Busdoor ou Backbus é uma mídia muito popular com muitas diversas
vantagens. Cobertura geográfica, grande tempo de visualização, atinge um
grande número de pessoas, possibilita escolha de perfil através das linhas
escolhidas, entre outras.

BANCA
DE JORNAL

As Bancas de Jornal são mídia em mobiliário urbano de alta visibilidade,
pois concentram-se me vias de alto-fluxo e com grande alcance, atendendo
tanto a motoristas, quanto pedestres.

BANCA
DE JORNAL
DE LED

As Bancas de Jornal de LED com abordagem diferenciada e tecnologia de ponta,
utiliza cores e movimentos que despertam ainda mais atenção do público.

BARCAS

Verdadeiras vitrines flutuantes, a mídia Barcas na Baía de Guanabara é a
ganhadora dos prêmios Max Mídia 2000 e Gran Prix Unilever, e mostra-se
diferenciada e eficiente.

BIKEDOOR

Bikedoor é a publicidade com bicicletas. Prática, econômica, muito flexível
e não polui o ambiente, pode ser usada em diversas ações como feiras,
exposições, blitze ou dentro da cidade.

EMPENA

Mídia eficiente e de grande impacto. Utiliza as paredes cegas de edifícios
onde são aplicadas molduras e estruturas front lights de iluminação.O
caminho natural e vitoriosa das publicidades em gigantografia.

ENVELOPAMENTO

O envelopamento é o revestimento de prédios em reforma com tela perfurade
com mensagem publicitária.

FRONT-LIGHT

O Front Light é um grande painel publicitário de vários tamanhos, com forte
iluminação, localizados em pontos de grande fluxo de pessoas e veículos.

JANGADAS

O maior encanto do Nordeste Brasileiro são as praias e atrai turistas nacionais
e estrangeiros. Por isso, as jangadas são uma ótima alternativa em mídia,
impactando o consumidor em momentos de lazer.
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mobiliário
urbano

Compõe-se de equipamentos com serviço direto para a população, obedecendo
o planejamento elaborado pela Prefeitura local, com informações de utilidade
pública e espaço de publicidade. Integrando o ambiente urbano são uma ótima
opção de mídia com um grande nível de impacto e cobertura.

OUTDOOR

Outdoor é um painel publicitário sem iluminação, de 3 metros de altura por
9 de comprimento. Seu anúncio é feito em papel ou lona, tornando-o uma
mídia barata e eficiente. A veiculação é quinzenal e sua linguagem é breve e
rápida para ser facilmente absorvida pelo público alvo.

mídia em
parques

Totens de sinalização, ações personalizadas, os totens “Refresque-se”
revolucionaram o conceito de mídia exterior, introduzindo o inédito conceito
de climatização pessoal, aproximando o público dos parques através da
interatividade.

PAINEL DE LED

 s Painéis de LED contam com uma enorme variedade de graus, ângulos,
O
tamanhos e qualidade de imagem e definição de contraste. Com abordagem
diferenciada e tecnologia de ponta, cores e movimentos para despertar a
atenção do público passante.

MÍDIA
RODOVIÁRIA

Os terminais rodoviários disponibilizam espaços publicitários em suas
estruturas, podendo ser back-light, front-light, entre outros.

PAINÉIS
INTERNOS
DE LED

 s Painéis Internos de LED localizam-se diretamente junto ao seu públicoO
alvo. Estão localizados em ambientes fechados e com grande fluxo de
pessoas, como bares, restaurantes e academias.

MÍDIA EM
SHOPPING

O grande fluxo de pessoas, o perfil de consumidor e a ambientação favorável,
confirmam os shoppings como um ótimo espaço publicitário, possibilitando
o contato direto da marca com o cliente em situação propensa ao consumo.

MEGA PAINEL

Mídia eficiente e de grande impacto. Utiliza grandes estruturas de front
lights. Disponível nas principais cidades brasileiras. O caminho natural das
publicidades de grande impacto.

MÍDIA METRÔ

Os metrôs brasileiros atendem milhões de usuários diariamente, qualquer
mídia desse sistema de transporte coletivo tende a ser altamente
interessante. Existem diversas possibilidades de veiculação, desde painéis
internos nos trens até adesivações externas das composições, painéis de
área de embarques, de paredes, de corredores e outros.

MÍDIA TÁXI

A mídia em táxis está presentes em locais de grande movimento: aeroportos,
shoppings, hotéis, congressos, eventos, entre outros. Levando sua mensagem
em diversos pontos da cidade ao proporcionar grande mobilidade e eficiência.

PLACAS DE
SINALIZAÇÃO

Com a placa de sinalização ou indicativa de rua a visualização é garantida
como veiculo de orientação e informação a comunidade. A mensagem é
transmitida com objetivo e síntese.

PROTETOR
DE PEDESTRE

O Protetor de pedestre se encontra em locais privilegiados, de grande
concentração de público e com fácil visualização. Como se localiza à altura
dos olhos dos pedestres e motoristas, agrega proteção, educação ambiental
e do trânsito.
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RELÓGIO
DIGITAL

Uma das mídias externas consideradas mais nobres pelo serviço que oferece.
Os relógios de rua são instalados em pontos estratégicos, de alto fluxo e
grande impactação junto à população.

TOPO DE
PRÉDIO

Painel em grande formato localizado em topo de edíficio com ótima
visualização.

TOP SIGHT

O Top Sight ou Top Face é um painel publicitário em geral de formato 3,50m x
5m, iluminados e localizados em pontos de grande fluxo de pessoas e veículos.

TOTEM

Normalmente traz o logo da empresa sobre uma estrutura elevada e
normalmente é iluminado. Para melhor orientação, é muito usado em locais
com grandes áreas frontais, estacionamento, postos de gasolina etc.

triedro

O Painel Triedro possui três faces giratórias com iluminação. É uma mídia de
alto impacto, com localização estratégica em avenidas de grande movimento.

* As fotos contidas nesse book são meramente ilustrativas, não correspondendo a praça em questão.

98

www.midiaplus.com.br
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