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450 peças
em pontos
estratégicos
A Publicar é uma empresa que desenvolve serviços de mídia exterior que ajudam na comunicação visual da sua
marca com consultoria para amplificar seus resultados. A Publicar conta também com mais de 450 pontos estratégicos nas principais rodovias dos estados da região sul do país, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e
mais o estado de Mato Grosso do Sul.
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MATO GROSSO DO SUL A economia sul-mato-grossense é baseada no
chamado binômio soja-boi: a pecuária e a agricultura. A agricultura se
baseia nos cultivos de arroz, café, trigo, milho, feijão, mandioca,
algodão, amendoim, cana-de-açúcar e, principalmente, soja, produto
do qual o estado é um dos maiores produtores do Brasil. Na pecuária,
Mato Grosso do Sul detém o maior rebanho bovino do país.

SANTA CATARINA A economia de Santa Catarina é diversificada, no território são
desenvolvidas atividades econômicas no ramo da indústria, extrativismo
(animal, vegetal e mineral), agricultura, pecuária, pesca, turismo. Santa Catarina
é hoje o quinto Estado mais rico do país. O setor industrial atua, principalmente,
na produção têxtil, cerâmica e metal-mecânica.

PARANÁ O Estado é maior que muitos países, como Uruguai, Grécia, Áustria e Portugal.
Quando a gente pensa no território, é fácil entender por que o Paraná tem opções que
agradam a todos: praias de água salgada e doce, campo com o charme do interior,
ilhas que podem ser chamadas de paraísos, a estrutura das grandes metrópoles e
também natureza exuberante. Além do turismo, a economia paranaense está
alicerçada na agricultura, pecuária, mineração, extrativismo vegetal e indústria.

RIO GRANDE DO SUL De identidade cultural diversa herdada de povos
imigrantes, o RS é um dos principais destinos turísticos do Sul do Brasil. Do
Litoral a Fronteira Oeste, do Chuí até as Missões, passando pela Serra, de
prestígio nacional, reúne paisagens fascinantes, arquitetura renomada e
culinária de excelência.
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Presença
PUBLICAR PAINÉIS

OS 4 ESTADOS DA PUBLICAR
De acordo com o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), de 2010, a região Sul é a terceira
mais populosa do Brasil, com quase 30
milhões de habitantes, estando atrás do
Sudeste e do Nordeste.

Produto Interno Bruto (em reais):
aproximadamente 1,12 trilhão de Reais.

POPULAÇÃO 4 ESTADOS

29.835.915
ECONOMIA 4 ESTADOS

Setor de serviços 94,3%
ACERVO 4 ESTADOS

450 peças
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MÍDIAS RODOVIÁRIAS

Painel Rodoviário - Mídia rodoviária, alcança público de todos os
lugares do país, com uma grande área visual, eles são encontrados
apenas nas rodovias. O tempo mínimo de contratação é de 03 meses
e apenas lonas são utilizadas nesse tipo de divulgação.

Frontlight - Sua estrutura elegante tem apenas um pé e passarela,
com um layout mais moderno e minimalista, é apropriado para uso
em grandes centros urbanos.
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MÍDIAS URBANAS I

Paineis de LED - Possui formato inovador na posição vertical,
acompanhando a tendência das mídias digitais. Posicionado de
forma estratégica gera mais impacto que a outras mídias. Por ser
uma mídia on-line permite o uso de mídias programáticas,
veiculando artes de acordo com o público e o horário, sendo muito
mais rápido o início de uma nova campanha ou sua alteração. É uma
mídia extremamente chamativa e com grande apelo para o público.

Triedro - tem um diferencial que é o fato de não ser uma mídia
estática, pois sempre que muda a face, capta a atenção do público.
Posicionado em pontos estratégicos, preferencialmente no centro das
cidades. Seu local de veiculação possui um trânsito lento, ou com
paradas frequentes, permitindo uma grande visibilidade e público.
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MÍDIAS URBANAS II

Outdoor - Painel em locais estratégicos da área urbana para melhor
destaque da marca. Mídia urbana, alcança público local e regional
em tamanho de 9x3m. Recomendado para campanhas mais curtas,
utiliza-se, geralmente, a comunicação em papel. Já para as
campanhas de maior duração, são utilizadas lonas. O tempo
mínimo de contratação de um outdoor é de 14 dias. É peça
integrante das paisagens das principais cidades.

Top Sight - Possui formato vertical, e isso possibilidade que seja
colocado em lugares estratégicos, sem concorrer com outras mídias.
Possui um aspecto mais moderno que outdoor, chamando mais
atenção do público. Como o material de impressão é a lona, pode ser
utilizado para campanhas promocionais rotativas, causando muito
mais impacto e frequência de visibilidade.
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ÁREAS DE CONCESSÃO

Top Sight - Possui formato vertical, com grande
proximidade da pista, muito mais próximo que
outros formatos, como painel e outdoor por
exemplo, o que possibilita uma melhor visibilidade. Permite a criação de campanhas com
artes sequenciais, melhorando ainda mais a
visibilidade e fixação da campanha.

Painel VIP - Possui formato vertical, com grande
proximidade da pista e na área das praças de
pedágio, permitindo uma grande visibilidade
para os veículos que utilizam as tags de
pagamento automatizado. Esse formato
permite a criação de campanhas com artes
integradas às cancelas, melhorando ainda mais
a visibilidade e fixação da campanha.

Painel Premium - Nossos painéis premium
possuem formato de outdoor e estão localizados muito próximo das rodovias, nas áreas de
concessão. Esse formato garante uma grande
variedade de layouts e personalização, além da
visibilidade.
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MÍDIAS PRAÇAS DE PEDÁGIOS I

Cabines - São mídias de praças de pedágios, criadas especificamente para o motorista, que é impactado de forma direta enquanto
realiza o pagamento. Elas ficam posicionadas abaixo da janela do
guichê das praças de pedágio, possuem cerca de 80 cm de largura
por 60 cm de altura.

Cancelas - É impossível qualquer campanha passar despercebida em
uma praça de pedágio.
Tanto as cabines quanto as cancelas são mídias que conversam diretamente com o motorista e seu acompanhante; se conectam de forma
particular: é para ela que as pessoas olham enquanto esperam.
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MÍDIAS PRAÇAS DE PEDÁGIOS II

Mega Painel - Impactante e impressionante, é a mídia mais
imponente das praças de pedágio. O Mega Painel é um das mídias
de maior exposição em tamanho de peças. Tem dimensões variadas,
pois é ajustada de acordo com a praça de pedágio no qual está
instalado. São totalmente iluminados e abrangem praticamente
toda a extensão horizontal das praças em que estão instalados.

Ilha - Com disposição próxima a cabine de pedágio, as Ilhas são
painéis de alta resolução com três dimensões disponíveis. É impossível qualquer campanha exibida em uma ilha passar despercebida em
uma praça de pedágio.
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PROJETOS PERSONALIZADOS

O nosso negócio é fazer com que a sua empresa seja
notada a partir de uma comunicação visual de
qualidade e bem localizada. Por isso, a Publicar
desenvolveu um serviço personalizado que combina
posicionamento estratégico de sua marca, produção
em alta qualidade e gestão de pontos de veiculação.
O principal benefício desse serviço é a instalação de
pontos personalizados, de acordo com a praça de
interesse do cliente e o formato desejado para a
veiculação do anúncio.
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Fale com a Publicar
Medianeira, PR
Rua Olavo Bilac, 1100
Jd. Belo Horizonte - CEP 85884-000
(45) 3264 9999
publicarmidiaexterior

Converse agora com a
Publicar Midia Exterior

publicarmidiaexterior

ACESSE NOSSO WEBSITE COM A
LINHA COMPLETA DE PRODUTOS
DA PUBLICAR PAINÉIS.
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