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Todos os dias no Brasil a IDEIA MÍDIA  gera milhares de vendas para Negócios como os seus, guiando o consumidor na 
direção certa. A conexão entre oconsumidor e os produtos é direta e de Impacto! Somos especializados em locação de 
espaços publicitários para exposição de marca.

Oferecemos soluções em mídia Out Of Home. Contamos com uma rede sólida de grandes parceiros da mídia exterior em 
todo Brasil e também no exterior.

Nosso portfólio é composto principalmente de grandes painéis publicitários, predominantemente localizados nas 
principais áreas metropolitanas de grande densidade demográfica, nas estradas de maior fluxo de tráfego e nas principais 
rotas de transporte urbano.

A IDEIA MÍDIA assegura que seu anúncio atinja o público durante as atividades do dia-a-dia. Nós temos a experiência e o 
conhecimento ao seu dispor para criar resultados de sucesso! “Líder no mercado de publicidade externa, a Ideia Mídia 
está a mais de 12 anos no segmento de mídia exterior. Nossos painéis oferecem o máximo em qualidade de exibição.

SOBRE A
IDEIA MÍDIA



GERANDO ROTEIROS
NOBRES
ESTRATEGICAMENTE

• FLORIANÓPOLIS • SÃO JOSÉ • PALHOÇA • BIGUAÇÚ • BALNEÁRIO CAMBORIÚ • BLUMENAU • LAGES 
• CASCAVEL • BRASÍLIA • ITAJAÍ • PENHA • GAROPABA • IMBITUBA • SÃO PEDRO DE ALCANTRA 
• JOINVILLE • ITAPEMA • TOLEDO • SOBRADINHO • LAGUNA • TUBARÃO

SELECIONADOS 

MAIS DE

MILHÕES
DE IMPACTOS/MÊS 

MAIS DE

FACES 
PUBLICITÁRIAS

500 700
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A PUBLICIDADE

CONSUMIDOR 

11h 2h
EM MOVIMENTO

TEMPO MÉDIO TEMPO DE DESLOCAMENTO
FORA DE CASA DOS GRANDES CENTROS

A Ideia Mídia cobre todos os caminhos do seu consumidor, seja 
rumo ao trabalho, casa, shopping, supermercado, academia, praia, 
balada ou estádios de futebol.

Hoje o consumidor passa a maior 
parte do seu dia fora de casa ou 
em deslocamento

81%
DE PENETRAÇÃO
SE COMPARADO
A OUTROS MEIOS
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MÍDIA
Todos os Públicos

Consolida Imagem

Transforma Ambientes

Campanhas Ativas

Amplifica Mensagens

Contato PermanenteOOH
5

A mídia exterior interage com todos os 
públicos, genêros e classes sociais, seja 
rumo ao trabalho, academia,  shopping 
e balada.

A imagem tem o poder de aumentar 
nosso principal sentido, a visão. Sendo 
assim, a mídia OOH impacta e consolida 
a imagem.  

A mídia OOH deixa os ambientes mais 
bonitos, oferecendo modernidade, inovação 
e novas possibilidades para as marcas.  

A mídia exterior é ativa, aguça os sentidos e 
reforça a mensagem no momento em que o 
consumidor está disposto a comprar. 

OOH reforça campanhas veiculadas por outros 
meios, amplia o alcance das mensagens, 
gerando impacto e contribuindo com o 
branding.

Cria uma rápida recordação do produto, sendo 
a última oportunidade de exposição antes da 
decisão da compra.  
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PARA SUA MARCA
ATRAIR OLHARES
NOS MELHORES LOCAIS

IMPACTO FRONT LIGTH PREMUIM FRONT LIGTH MONUMENTAL

TOP-SITE EMPENA

PAINEL RODOVIÁRIO PROJETOS ESPECIAIS

NOSSOS PRODUTOS 
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CHECKING
FOTOGRÁFICO
Contamos com uma equipe própria especializada 

que trabalha 24 horas por dia para manter a 
integridade das peças, equipamentos e a perfeita 

visibilidade das mensagens.
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PRODUTOS

FRONT LIGHT
PREMIUM
Painel em estrutura metálica e com iluminação 

frontal,  localizados em trechos de grande 
fluxo das cidades e rodovias de acesso. 

Altíssimo impacto visual e exposição diária de 
24h, garantindo alto impacto e valorizando a 

mensagem e a marca exposta.   
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PRODUTOS

FRONT LIGHT
MONUMENTAL
Painel em estrutura metálica e com iluminação 
frontal, localizados em trechos de grande fluxo 

das cidades e rodovias de acesso.
Visibilidade a longa distância e tempo de 

exposição prolongado. 
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PRODUTOS

TOP-SITE
Painel vertical, lonado e iluminado. É possível 
inserí-lo em locais nos quais painéis de grande 
formato e outdoor não podem ser instalados. 
Apresenta a mesma proporção das peças de 
mobiliário urbano, facilitando a adaptação da 
arte em campanhas já criadas. 
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PRODUTOS

EMPENAS
Suporte instalado na parede de grandes 
edifícios, lonado e iluminado, normalmente em 
grandes formatos, que geram grande impacto 
visual. São painéis que chamam atenção pela 
beleza e visibilidade a longa distância.
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PRODUTOS

PAINÉIS
RODOVIÁRIOS
No Brasil, o deslocamento rodoviário é utilizado 
por milhões de pessoas, seja a trabalho ou lazer. 
Por isso a divulgação nestes espaços permite 
o uso expansivo da criatividade, maximizando 
a atenção sobre uma campanha. Anunciar em 
rodovias reforça o trabalho de imagem, solidifica 
a marca e propicia estímulo para as campanhas.



PRODUTOS

PROJETOS ESPECIAIS
INNOVATES
Desenvolvemos soluções impactantes, dinâmicas 
e interativas, com uso da tecnologia e criatividade 
para atender as necessidades e as ideias dos 
clientes, fugindo do convencional, promovendo 
experiências únicas, surpreendendo o público e 
valorizando estratégias Out Of Home.
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ÁREA DE CRIAÇÃO
A Ideia Midia  representa a constante inovação do out 
of home, com inúmeras opções criativas para apoiar 
nossos clientes a entregar campanhas  impactantes e 
maior recall. Estamos constantemente buscando novas 
tecnologias e novas ideias criativas para ultrapassar os 
modos tradicionais da publicidade  e estimular o público de 
forma impactante. O resultado é uma infinidade de formas 
atraentes e experienciais para conectar o público e criar 
mensagens irresistíveis. Nossa equipe de marketing está 
pronta para oferecer soluções criativas.
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ESPECIFICAÇÕES DE LONA
1. ESPECIFICAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DA ARTE

TOP-SITE FRONT PREMIUM FRONT MONUMENTAL
3,50m (base) X 5,00m (altura) 7,00m (base) X 3,60m (altura) 9,00m (base) X 3,00m (altura)

Cor: escala CMYK Cor: escala CMYK Cor: escala CMYK

Área acabada da lona: 3,43x4,93m Área acabada da lona: 6,93m X 3,53m Área acabada da lona: 8,93m X 2,93m

Extensão do arquivo: PDF Extensão do arquivo: PDF Extensão do arquivo: PDF

Resolução: 300 DPIS Resolução: 300 DPIS Resolução: 300 DPIS

Área acabada da arte: 3,38x4,88m Área acabada da arte: 6,88m x 3,48m Área acabada da arte: 8,88m x 2,88m



ESPECIFICAÇÕES DE LONA
2. ESPECIFICAÇÕES PARA A PRODUÇÃO DA LONA

LONA

BAINHA
IMPRESSÃO

ILHÓS
100% Blackout Verso 
Cinza/Preto Bloqueado

Dupla com tira de lona soldado no meio e corda de 
4mm (maior resistência)

4 Passadas
1 Solda na Horizontal
Sem Riscos ou Manchas

Latão Polido (01) (Cuidar para que o ilhós não criem fio)
Fechamento 15cm x 15cm
Pontas 8x8 cm
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IDEIA MÍDIA
Max Tower Business Center
Av. Engº. Max de Souza, 906 Sala 502
88080-000 | Coqueiros - Florianópolis SC

(48) 3248-4566

www.ideiamidia.net

facebook.com/ideiamidiaooh 

vendas@ideiamidia.net 
pablo@ideiamidia.net 

(48) 9814-5093
(48) 8495 4566




