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descritivo da exibidora
TEXTO PROMOCIONAL
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat
nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril
delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis
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quantiﬁcar número de peças

UTILIZAR UM QUADRO
PARA UMA VISÃO RÁPIDA SOBRE
O NÚMERO DE
PEÇAS NO ACERVO
DA EXIBIDORA.

DICA

1870outdoors
390empenas
550painéis de led
250painéis de rod.
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PERFIL DO ESTADO
A economia de Goiás está
baseada na produção agrícola,
na pecuária, no comércio e nas
indústrias de mineração,
alimentícia, de confecções,
mobiliária, metalurgia e
madeireira. Agropecuária é a
atividade mais explorada no
estado. A indústria goiana é
responsável por 27% do PIB
regional, esse setor da economia
vem se diversificando constantemente. A cidade de Goiânia,
capital do estado, abriga boa
parte dos complexos industriais.
Outras cidades que se destacam
são: Aparecida de Goiânia,
Anápolis, Catalão, Rio Verde e

FAZER UM
RESUMO RÁPIDO SOBRE
OS DADOS DO
MERCADO GLOBAL
EM QUE A EXIBIDORA
ESTÁ PRESENTE.
COMO NO EXEMPLO AO LADO
QUE APRESENTA UMA VISÃO
RÁPIDA DO POTENCIAL
DO ESTADO DE
GOIÁS.

GOIANIA
POPULAÇÃO

ECONOMIA

143 PEÇAS

Nº IMPACTOS E
COBERTURA

DICA
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Presença
Sta Catarina

POPULAÇÃO
POPULAÇÃO

143 PEÇAS

PRINCIPAIS MERCADOS

Nº IMPACTOS E
COBERTURA

143 PEÇAS
Nº IMPACTOS E
COBERTURA

POPULAÇÃO

UTILIZAR DEMONSTRATIVOS DOS
NÚMEROS DAS REGIÕES
EM QUE SUA EXIBIDORA ESTÁ PRESENTE,
DESTACANDO A FORÇA
SÓCIO-ECONÔMICA E A
CONCENTRAÇÃO DOS CINTURÕES
PRODUTIVOS, DEMONSTRA
O DOMÍNIO DE CONHECIMENTO
DE MERCADO E, AO MESMO TEMPO
CONTRIBUI PARA A CONSTRUÇÃO
DO PLANEJAMENTO DO CLIENTE.
ISSO CONFIGURA
UMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
INSTANTÂNEA.

Santa Catarina

143 PEÇAS
Nº IMPACTOS E
COBERTURA

A Grande Florianópolis destaca-se
nos setores de tecnologia, turismo,
serviços e construção civil. O Norte é
polo tecnológico, moveleiro e
metal-mecânico. ... No Vale do Itajaí,
predomina a indústria têxtil e do
vestuário, naval e de tecnologia. O
turismo é outro ponto forte da
economia catarinense. A pesca
artesanal já foi o sustento de muitas
famílias nativas de Florianópolis, mas
na década de 1990, com o avanço da
pesca industrial, entrou em declínio.
Hoje são poucos os pescadores
artesanais e menos ainda os que
fazem da pesca o seu único sustento.
O que cresceu nas últimas duas
décadas na ilha é o cultivo de frutos
do mar.

POPULAÇÃO
143 PEÇAS
Nº IMPACTOS E
COBERTURA

POPULAÇÃO
143 PEÇAS
Nº IMPACTOS E
COBERTURA

DICA

4

OUTDOOR. SÓ COM EMPRESA ASSOCIADA.

Uma empresa associada

LOGO EXIBIDORA

Sta. Catarina
PAINEL RODOVIÁRIO
DESCRITIVO DE CADA UM DOS
ENGENHOS DO PORTFOLIO
DAS EMPRESAS. OS FEATURES
DE CADA PEÇA:
Brand awareness , Engagement
Drive to digital, Drive to store,
Call to action, Impact .

DICA
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Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit,
sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam erat
volutpat. Ut wisi enim ad
minim veniam, quis nostrud
exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut
aliquip ex ea commodo
consequat. Duis autem vel
eum iriure dolor in hendrerit
in vulputate velit esse
molestie
consequat,
vel
illum dolore eu feugiat nulla
facilisis at vero eros et
accumsan et iusto odio
dignissim
qui
blandit
praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te
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Sta. Catarina
OUTDOOR

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit,
sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam erat
volutpat. Ut wisi enim ad
minim veniam, quis nostrud
exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut
aliquip ex ea commodo
consequat. Duis autem vel
eum iriure dolor in hendrerit
in vulputate velit esse
molestie
consequat,
vel
illum dolore eu feugiat nulla
facilisis at vero eros et
accumsan et iusto odio
dignissim
qui
blandit
praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te
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Presença
Sta Catarina

PRINCIPAIS MERCADOS

portfólio macrorregiões
CIDADE

OUTDOOR

front

cidade a





cidade B



cidade C



cidade D



cidade E





empena PAINEL LED PAINEL ROD
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Feira agropecúaria XYZ
ROTEIROS ESPECIAIS

                       
  
    
FEIRAS, EVENTOS,
FESTAS QUE MOBILIZAM
MILHARES DE PESSOAS MERECEM
DESTAQUE ESPECIAL
COM OS NÚMEROS QUE
ALCANÇAM EM MOBILIZAÇÃO,
IMPACTOS E COBERTURA
COM ROTEIROS ESPECIAIS
PARA ALCANÇAR PÚBLICO.

      
       
     
           
  
 

DICA
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SERVIÇOS
IMPRESSÃO

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit,
sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam erat
volutpat. Ut wisi enim ad
minim veniam, quis nostrud
exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut
aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum
iriure dolor in hendrerit in
vulputate velit esse molestie
consequat, vel illum dolore
eu feugiat nulla facilisis at
vero eros et accumsan et
iusto odio dignissim qui
blandit praesent luptatum

DEMONSTRATIVO
DO POOL DE SERVIÇOS
PRESTADOS PELA EXIBIDORA
AO SEU CLIENTE.

DICA
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam , 000
euismod CEP 00000-000
TEL. (000) 9999-9999
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