
megapublick.com.br

A Mega Publick é uma empresa
responsável pela comercialização
e veiculação de espaços 
publicitários em Busdoor,
Taxidoor, Bikedoor,
Led Truck, Painel de Led Fixo 
e Panetagem externa.
Em toda região Sul Fluminense.
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BUSDOOR 

mega publick

MG - Belo Horizonte

LMS-2008

0000

Tempo mínimo de veiculação: 30 dias corridos;

Para atingir o resultado esperado, é aconselhado
no mínimo 90 dias de veiculação;

O Busdoor atinge público vasto e permite alta 
xação das campanhas veiculadas;

Busdoor adesiva o vidro na traseira do ônibus;

Medida(mm): 1.300x650
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ESPECIFICAÇÕES BUSDOOR 
(IMPRESSÃO DO ADESIVO)

Área útil: 1.300x650mm

1.300mm

650mm

Sangria: 2mm para cada lado

Área de Segurança: 5mm para cada lado



 INBUS 
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Inbus é uma mídia direta e objetiva para o 
público interno do ônibus. Ele ocupa o vidro 
traseiro interno em sua totalidade,com um grande 
espaço para uma melhor visibilidade;

Medida(mm): 1.300x650

Tempo mínimo de veiculação: 30 dias corridos;

Para atingir o resultado esperado, é aconselhado 
no mínimo 90 dias de veiculação;

Busdoor adesiva o vidro na traseira do ônibus;

mega publick
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ESPECIFICAÇÕES INBUS 
(IMPRESSÃO DO ADESIVO)

Tamanho Final: 1.300x650mm

1.300mm

650mm

Sangria: 2mm para cada lado

Área de Segurança: 5mm para cada lado



MÍDIA BUSDOOR/INBUS
(PONTOS POSITIVOS) 
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HÁBITO DE OLHAR BUSDOOR

67%

27%

6% Sempre

As vezes

Nunca

Baixo custo diário;

Mídia em massa com alto nível 
de segmentação;

Programação com temas de 

interesse da população;

Flexibilidade para veiculação,

isso quer dizer, que o tempo

de exposição pode ser prolongado;

Alto ínidice de impacto;

Soluções personalizadas;

Crossmedia e interatividade;



TAXIDOOR 
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TAXI

mega publick

Medida(mm): 1.350x700

Tempo mínimo de veiculação: 30 dias corridos;

Para atingir o resultado esperado, é aconselhado
no mínimo 90 dias de veiculação;

Taxidoor adesiva o vidro na traseira do taxi;

O fato de um táxi com publicidade chamar a
 atenção, é  devido ao padrão tão fortemente 
estabelecido entre os táxis;



EXPECIFICAÇÕES TAXIDOOR 
(IMPRESSÃO DO ADESIVO)

megapublick.com.br

1.350mm

700mm

Área útil: 900x450mm

Sangria: 1300x700mm
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Alto ínidice de impacto;

Soluções personalizadas;

Baixo custo diário. Por ser mais

barata, permite ao anunciante 

trabalhar com um maior número 

de veículos potencializando o 

resultado de sua campanha;

Flexibilidade para veiculação,

isso quer dizer, que o tempo de 

exposição pode ser prolongado;

Programação com temas de 

interesse da população;

Mídia de massa com alto nível 

de segmentação;

Crossmedia e interatividade;

MÍDIA TAXIDOOR
(PONTOS POSITIVOS) 

Foi feito um estudo de mercado pela Citymedia a Datafolha
comparando a Publicidade em Táxi com a Publicidade nos 
outros meios externos.
E com os resultados desta pesquisa,chegou- se à conclusão
que os anúncios exibidos nos táxis eram mais percebidos e 
lembrados pelos entrevistados por alguns motivos: a 
proximidade da peça publicitária do público alvo, o fato de 
um táxi com publicidade chamar a atenção devido ao 
padrão tão fortemente estabelecido entre os táxis além da 
Publicidade em Táxi ainda ser uma novidade em muitos 
lugares.



UBERDOOR 
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mega publick

Medida(mm): 1.350x700

Tempo mínimo de veiculação: 30 dias corridos;

Para atingir o resultado esperado, é aconselhado
no mínimo 90 dias de veiculação;

Uberdoor adesiva o vidro na traseira do carro;

O fato de um Uber com publicidade chamar a
atenção, é  devido ao alto indice de deslocamento
pela cidade, atingindo muito publico;



EXPECIFICAÇÕES UBERDOOR 
(IMPRESSÃO DO ADESIVO)
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1.350mm

700mm

Área útil: 900x450mm

Sangria: 1300x700mm
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Alto ínidice de impacto;

Soluções personalizadas;

Baixo custo diário. Por ser mais

barata, permite ao anunciante 

trabalhar com um maior número 

de veículos potencializando o 

resultado de sua campanha;

Flexibilidade para veiculação,

isso quer dizer, que o tempo de 

exposição pode ser prolongado;

Programação com temas de 

interesse da população;

Mídia de massa com alto nível 

de segmentação;

Crossmedia e interatividade;

MÍDIA UBERDOOR
(PONTOS POSITIVOS) 



BIKEDOOR 

megapublick.com.brmegapublick.com.br

Medida(mm): 2.000x1.000

Tempo mínimo de veiculação: 6 horas;

Para atingir o resultado esperado, é 
aconselhado no mínimo 7 dias corridos de 
veiculação para maior xação da campanha;

Bicicleta adaptada para receber um banner 
de lona front 440g;

mega publick

mega publick
mega publick



ESPECIFICAÇÕES BIKEDOOR 
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ESPECIFICAÇÕES BIKEDOOR 
(IMPRESSÃO DO ADESIVO)

megapublick.com.br

2.000mm

1.000mm

Sangria: 2mm para cada lado

Área de Segurança: 5mm para cada lado
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Grande alcance de público ;

Soluções personalizadas;

Baixo custo diário. Por ser mais

barata, permite ao anunciante 

trabalhar com um maior número 

de bikes potencializando o 

resultado de sua campanha.;

Flexibilidade para veiculação,
isso quer dizer, que o tempo
de exposição pode ser prolongado;

Programação com temas de 

interesse da população;

Mídia de massa com alto nível 

de segmentação;

Crossmedia e interatividade;

MÍDIA BIKEDOOR
(PONTOS POSITIVOS) 

Não agride o meio ambiente;

Como toda mídia móvel, a maior vantagem está no grande 
alcance de público. A Bike Door ainda possui um diferencial 
sobre outras mídias móveis, que é a possibilidade de atuar em 
áreas especícas de interesse do anunciante como próximo a 
um novo ponto de venda que está sendo inaugurado, ou ir até 
onde o público alvo está. Para empresas ou marcas conscientes 
com o meio ambiente, a Bike Door é a mídia perfeita agregando 
este importante valor à marca anunciante.



 PANFLETAGEM
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Consiste na distribuição de panetos, lipetas
ou convites em áreas de escolha do cliente;  

Tempo mínimo de veiculação: 6 horas;

Faixa feita em Lona (440g) com medida de 
3 mts².

Tempo mínimo de veiculação: 6 horas/dia;

 FAIXA VIVA

Medida(mm): 3000 x1000



 Mochila Pirulito
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Consiste na circulação das promotoras com a 
mochila em áreas de escolha do cliente;  

Tempo mínimo de veiculação: 6 horas;

Medida Raio(mm): 200x200

Medida Circunferência(mm): 400

Adesivo inserido em uma placa de PVC
Dupla Face



 PAINEL DE LED FIXO 
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mega publick
Medida(mm): 6.000x3.000

Tempo mínimo de veiculação: 30 dias corridos;

Para atingir o resultado esperado, é aconselhado
no mínimo 90 dias de veiculação;

Painel de alta denição com 18m² instalado em 
um local xo;

 Fluxo diário é de aproximadamente 70.000 veículos em 
um cruzamento e com uma visibilidade de mais de 200m 
o que o torna uma excelente opção de veiculação em 
mídia out of home;



PAINEL DE LED FIXO
(PONTOS POSITIVOS) 
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Grande alcance de público ;

Soluções personalizadas;Custo benefício;

Flexibilidade para veiculação,

isso quer dizer, que o tempo

de exposição pode ser prolongado;

Programação com temas de 
interesse da população;

Mídia de massa com alto nível 

de segmentação;
Crossmedia e interatividade;

Materialização da realidade digital

Sua marca no lugar, hora certas e 
em uma excelente localização;

Estamos 
aqui!



 TOTEM LED FIXO 
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mega publick
Medida(cm): 125x212

Tempo mínimo de veiculação: 30 dias corridos;

Para atingir o resultado esperado, é aconselhado
no mínimo 90 dias de veiculação;

Painel de alta denição instalado em 
um local xo;

 Fluxo diário é de aproximadamente 70.000 pessoas em 
frente a um Shopping e com uma visibilidade de mais de 100m 
o que o torna uma excelente opção de veiculação em 
mídia out of home;



TOTEM DE LED FIXO
(PONTOS POSITIVOS) 
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Grande alcance de público ;

Soluções personalizadas;Custo benefício;

Flexibilidade para veiculação,

isso quer dizer, que o tempo

de exposição pode ser prolongado;

Programação com temas de 
interesse da população;

Mídia de massa com alto nível 

de segmentação;

Materialização da realidade digital

Sua marca no lugar, hora certas e 
em uma excelente localização;



mega publick

Tela com sistema de elevação que
 pode atingir mais de 6m de altura, 
e sistema de giro de 180°.
Gerador embarcado de 15 kVa
Possibilidade de caracterização do 
veículo conforme necessidade, seja 
com adesivos imantados na cabine, 
como backdrop impresso no fundo 
do painel de led
 

LEDTRUCK 



 LEDTRUCK
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Medida: Tela ph 10mm real. 4,60 x 2,30

mega publick

Tempo mínimo: 6 horas de ação contínua; 

Caminhão adaptada com um telão de led
para receber imagens e vídeos;
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Grande alcance de público ;

Soluções personalizadas;
Custo benefício;

Flexibilidade para veiculação,

isso quer dizer, que o tempo

de exposição pode ser prolongado;

Programação com temas de 
interesse da população;

Mídia de massa com alto nível 

de segmentação;

Crossmedia e interatividade/

 conteúdo exclusivo do cliente;

 

LEDTRUCK
(PONTOS POSITIVOS) 

A mensagem chega ao consumidor 
de maneira mais ágil e inteligente;

6 horas de ação contínua;

Percurso Pré denido;
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(24)97402.2002

megapublick.com.br

facebook.com/megapublick/

Luiz Garcez 

contato@megapublick.com.br
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