


Somos especializados na comunicação institucional
e promocional entre anunciante e cliente. O futuro
consumidor dos produtos de sua empresa, têm
acesso às mensagens que se deseja transmitir no
exato momento da compra dentro das
principais Redes de Super, Hipermercados e
Atacados em todo o Brasil.

Somos especializados na veiculação de mensagens
publicitárias em locais de intenso movimento de
consumidores em processo de compras, dentro das
lojas.. Aproximando o consumidor de forma
customizada, o seu produto, serviço ou marca com
a veiculação de ações InStore Mídia.



Atuamos em mais de 2800 pontos localizados em todo o
território nacional, sempre com a parceria das maiores e
melhores redes de Supermercados, Hipermercados,
Atacados, Home Centers, Magazines e Lojas de
Departamento do Brasil. Executamos todo trabalho para
facilitar a sua campanha publicitária por cidades, estados ou
nacional. Sendo assim, fechando ações com a Market Mídia,
sua empresa não terá nenhuma preocupação do início ao
termino da ação.

Trabalhamos com 
outras redes, consulte.



Possuímos gráfica própria, podendo ser
utilizada em sistema 24/07, dependendo da
demanda.

Nossas chapas são produzidas de acordo com
normas específicas para nossa empresa com
participação e orientação de químicos da área,
onde utilizamos em nossos polímeros,
compostos de maior durabilidade “rubber fix”,
entre outros processos químicos.

A Market Mídia possui equipe própria na parte
de instalação e manutenção, assim como
pesquisadoras treinadas para efetuar nossas
pesquisas de impacto.



A Market Mídia, antes da ativação de qualquer campanha no
Ponto de Venda, é feita a verificação do produto “in loco”, pois
entendemos a necessidade da sinergia entre campanha e
produto veiculado em nossas mídias.

Principalmente por se tratar de um ambiente altamente
favorável ao shopper na efetivação de sua compra do
produto/serviço

Em nosso checking fotográfico, encaminhamos as fotos das
instalações das mídias e a foto do produto/serviço veiculado,
loja por loja.



Por meio do Google Earth entregamos para nossos clientes o
estudo de geolocalização das lojas requisitadas, contribuindo
para a tomada de decisão em relação ao local da campanha,
público e poder aquisitivo.
O Ponto de Venda é uma das poucas ferramentas de
comunicação com a possibilidade de mensurar o retorno de
investimento no exato local de sua
veiculação.

Todo o estudo é encaminhado em formato .kml, formato nativo no



Comunicação com público definido, decisório e formador de opinião;

Massificação da marca em um ambiente controlado, possibilitando a mensuração de resultados;

Estar no momento da decisão de compra do consumidor;

Aumento da compra por impulso do produto ou serviço anunciado;

A mídia no Ponto de Venda é a mídia com maior tempo de exposição dirigida que existe no mercado publicitário;

As mídias no Ponto de Venda também funcionam como sustentação para grandes campanhas publicitárias;

Pulverização do produto/marca/serviço em todo o ambiente dos Hipermercados e Supermercados;

Impactamos em média 16.000 pessoas/dia/loja nos Hipermercados, 9.500 pessoas/dia/loja nos Supermercados

Última possibilidade de comunicação antes da efetivação da compra dos produtos expostos.



ESTACIONAMENTO
Impacto na mídia 

cancela.

BAIA
Impacto na mídia 

Painel

CARRINHO DE COMPRA
Impacto na mídia do 

carrinho de Compra  ou 
manopla

ESTEIRA ROLANTE
Impacto do envelopamento 
da esteira de ponta a ponta 
(2 esteiras sendo 4 faces)

ANTENA DE ALARME
Acesso a loja  antenas de 
alarme envelopadas com 

um tecido.

SEPARADOR DE COMPRA
Impacto no Caixa, separa 

as compras de cada 
cliente. 

ADESIVO CHECKOUT
Impacta os consumidores na 
hora do empacotamento de 

suas compras.

ADESIVO DE MESA

Impacto nas mesas da área de 
alimentação.



O carrinho circula 55 minutos por 
consumidor/dia.

O recall é de 75% para o produto 
anunciado.

Cada carrinho circula por 15 
consumidores/dia.



Localizados nos acessos às lojas, 
possuem uma visibilidade de 75%

O recall é de 55% para o produto 
anunciado.

Instalados em pontos estratégicos, 
ao lado das entradas ou nas baias 
de carrinhos próxima à entrada.



Instalados em todos os caixas da 

loja tem uma visibilidade de 90%.

O recall é de 75% para o produto 

anunciado.

Impacta 75% dos consumidores.

Adesivo de Check - out



Localizada na entrada da loja tem 
uma visibilidade de 80%.

O recall é de 62% para o produto 
anunciado.

80% dos consumidores vão de 
carro ao Hipermercado.



Localizada na entrada da loja tem 
uma visibilidade de 62%.

O recall é de 62% para o produto 
anunciado.

Circulam em média um total de 
10.000 pessoas/dia na loja.



Instalados em todos os caixas da 
loja tem uma visibilidade de 90%.

O recall é de 75% para o produto
anunciado

Impacta 75% dos consumidores.



Instalados em todos os caixas da 
loja tem uma visibilidade de 90%.

O recall é de 58% para o produto
anunciado

Impacta quase todos os 
consumidores no início  de suas 
compras.



Localizada na entrada da loja tem 
uma visibilidade de 80%.

O recall é de 62% para o produto 
anunciado.

80% dos consumidores vão de 
carro ao Hipermercado.



• Rádio Jingle

• Rádio Spot



Localizada na entrada da loja tem 
uma visibilidade de 90%.

O recall é de 58% para o produto 
anunciado.



Localizada na entrada da loja tem 
uma visibilidade de 80%.

O recall é de 62% para o produto 
anunciado.

80% dos consumidores vão de 
carro ao Hipermercado.



Circulando nas maiores cidades e 
praias possuem visibilidade de 62%.

O recall é de 62% para o produto 
anunciado.

Atinge o público diretamente nas 
principais vias.



Localizada na entrada da loja tem 
uma visibilidade de 82%.

O recall é de 48% para o produto
anunciado

80% dos consumidores vão de 
carro ao Hipermercado.



Localizada na entrada da loja tem 
uma visibilidade de 80%.

O recall é de 62% para o produto 
anunciado.

80% dos consumidores vão de 
carro ao Hipermercado.



Valores de Veiculação

PACOTE * PERÍODO INVESTIMENTO  POR LOJA

 1 MÍDIA 5.500,00R$                          

2 MÍDIAS 9.020,00R$                          

3 MÍDIAS 12.672,00R$                        

4 MÍDIAS 16.896,00R$                        

5 MÍDIAS 21.120,00R$                        

6 MÍDIAS 24.640,00R$                        

TABELA POR VOLUME DE MÍDIAS - VEICULAÇÃO 

1 Mês

PACOTE * PERÍODO INVESTIMENTO  POR LOJA

VITRINE 1 Mês 12.500,00R$                        

TABELA POR VOLUME DE MÍDIAS - VEICULAÇÃO 

PACOTE * PERÍODO INVESTIMENTO  POR LOJA

 1 MÍDIA 1 Mês SOB CONSULTA

TABELA POR VOLUME DE MÍDIAS - STAND - PANFLETAGEM

Trabalhamos com 
outras redes, consulte.

6.000,00

10.800,00

14.400,00

14.400,00

14.400,00



1 a 5 5%

6 a 10 10%

11 a 15 15%

16 a 20 20%

21 a 25 25%

26 a 30 30%

31 a 35 35%

36 a 40 40%

41 a 45 45%

acima de 46 50%

DESCONTO POR VOLUME DE LOJAS

MÍDIAS QUANTIDADE POR LOJA

CARRINHOS - MANOPLA 100

PAINEL 1

CANCELA 1

ESTEIRA ROLANTE  1 (PAR)

ADESIVO DE MESA - CHECK-OUT 20 a 30

VITRINE 1

COLUNAS 25

SEPARADOR DE COMPRAS  40 HIPER -  10 SUPER 

CESTAS 30

PAINEL AIVAÇÃO CANCELA 1

ANTENA DE ALARME 8

STAND - PANFLETAGEM 1

MÍDIAS

MESES DECONTO

2 10%

3 15%

DESCONTO POR TEMP0 DA CAMPANHA

Os descontos só são aplicados para ações realizadas em uma única rede



Valores de Veiculação

Trabalhamos com 
outras redes, consulte.

PACOTE * PERÍODO INVESTIMENTO  POR LOJA

 1 MÍDIA 3.500,00R$                          

2 MÍDIAS 5.000,00R$                          

3 MÍDIAS 6.500,00R$                          

TABELA  POR VOLUME DE MÍDIAS - VEICULAÇÃO 

1 Mês

PACOTE * PERÍODO INVESTIMENTO  POR LOJA

 1 MÍDIA 1 Mês SOB CONSULTA

TABELA POR VOLUME DE MÍDIAS - STAND - PANFLETAGEM

4.000,00

5.500,00

7.000,00



Os descontos só são aplicados para ações realizadas em uma única rede

MESES DECONTO

2 10%

3 15%

DESCONTO POR TEMP0 DA CAMPANHA

1 a 10 10%

11 a 20 20%

21 a 30 30%

acima de 31 lojas 40%

DESCONTO POR VOLUME DE LOJAS

MÍDIAS QUANTIDADE POR LOJA

CARRINHOS 80 A 100

PAINEL 1

CANCELA 1

MÍDIAS



ACIMA DE 30 5%

ACIMA DE 60 LOJAS 10%

ACIMA DE 61 LOJAS VALORES ESPECIAIS CONSULTAR

DESCONTOS MIDÍA VALOR - UNITÁRIO

PAINEL ATIVAÇÃO CANCELA 210,00R$                          

STAND 900,00R$                          

ELEVADOR 400,00R$                          

COLUNA ESTACIOANEMNETO 220,00R$                          

ANTENA DE ALARME 65,00R$                            

SEPARADOR COMPRAS 15,00R$                            

ESTEIRA DOIS LADOS 650,00R$                          

CANCELA 90,00R$                            

VITRINE 1.000,00R$                      

PAINEL GRANDE 250,00R$                          

PAINEL PEQUENO 150,00R$                          

ADESIVO DE PISO 120,00R$                          

CESTA DE COMPRAS 8,00R$                               

ADESIVO CHECK OUT 35,00R$                            

ADESIVO DE MESA 35,00R$                            

CARRINHO GRANDE 10,00R$                            

CARRINHO PEQUENO 8,00R$                               

MANOPLA PARA CARRINHOS GRANDE 10,00R$                            

MANOPLA PARA CARRINHOS PEQUENO 8,00R$                               



Após a finalização do processo comercial com o anunciante, iniciamos o processo de liberação com as redes.

Solicitamos 
as lojas para a 
rede desejada.

Planilha com 
valores da 
campanha.

Prazo de 
duração da 
campanha.

Layout a ser 
veiculada nas 
lojas da rede.

Após a liberação 
dos departamentos 

informamos ao 
anunciante.

Início de produção
e instalação da 
campanha nas 

lojas.

Liberação 
da rede 

(Marketing + 
Comercial).



Pensando em um tratamento especial
aos nossos colaboradores e ao ser
humano, assim como a preservação do
meio ambiente, obtemos a matéria-prima
com alta tecnologia e responsabilidade
técnica, de forma que possam substituir
materiais comuns por recicláveis,
agregando valores à natureza e um alto
padrão de qualidade. Todo o material das
nossas ações são retirados e reciclados
em 65%.



atendimento@marketmidia.com

(11) 3855-3411

(11) 94797-2260


