
Mídia Kit

Mídia Exterior



SOMOS O GRUPO EP – EMPRESAS PIONEIRAS
Soluções integradas de comunicação para sua marca

O Grupo EP possui mais de 40 anos de história, teve seu início com a EPTV - Afiliada Rede Globo e, hoje, soma 

diversas empresas que oferecem uma multiplataforma de comunicação nas regiões mais importantes e 

economicamente relevantes do país: Campinas, Ribeirão Preto, São Carlos e Sul de Minas.

Usamos o poder e a estratégia de nossos 

veículos, para proporcionar força e 

resultados para sua marca.



Estamos sempre ligados às soluções do mercado 

publicitário e oferecemos uma nova opção de visibilidade 

para a sua marca na cidade de Campinas: a Mídia Exterior.



Front Light

EXPOSIÇÃO 24X7
Mais impacto e 
lembrança da marca

MÍD IA EXTERIO R

IILUMINAÇÃO 
FRONT LIGHT

Garante visibilidade 
também no 
período noturno

Conheça as vantagens 
de investir neste meio:

PODER DE IMPACTO
Grandes formatos em 
pontos altos

ALTA RESOLUÇÃO
A aplicação da mídia é 
feita em lona 
fotográfica com alta 
resolução

São painéis de estruturas metálicas com 
iluminação, que proporcionam a exposição da sua 
marca em pontos altos e estratégicos da cidade.

EXCELENTE 
CUSTO-BENEFÍCIO

Segundo dados da 
revista Forbes, o 
retorno para cada dólar 
investido em mídia Out 
of Home gira em torno 
de US$ 5,97 em receita

AMPLO ALCANCE
Várias pessoas 

impactadas pelas 
mensagems

ENGAJAMENTO
Consumidor mais 
alerta quando está em 
movimento



Um dos meios com
maior exposição
na área de cobertura
da EPTV Campinas
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Fonte: Kantar Ibope Media | BR TG 2021R1 Covid (Ago20-Mar21) -

RM Campinas v1.0(Pessoas) - Copyright TGI LATINA 2021

OOH

87%

Exposição OOH (classe social)

93% 85% 71%

AB C DE

Fonte: BR TG 2021 R1 Covid (Ago20-Mar21) - RM Campinas v1.0(Pessoas) -
Copyright TGI LATINA 2021

A força da mídia exterior

87,5% dos moradores de 

Campinas observaram anúncios publicitários 
de mídia exterior nos últimos 30 dias.

O impacto da mídia exterior 
nas estradas e avenidas

44% dos moradores de Campinas 

observaram anúncios de grandes formatos 
dentro ou fora da cidade nos últimos 30 dias.



Estamos localizados em uma
das rodovias mais movimentadas 
do Estado de São Paulo



Onde estamos
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CAMPINAS

- 1.222.745 habitantes

- É a 1º cidade do país a se tornar metrópole sem serumacapital

- 3º maior centro industrial do Brasil

- Uma das 10 cidades brasileiras que mais geram empregos



Localização dos painéis
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RODOVIA D. PEDRO, KM 131
(em frente ao Galleria Shopping)

CLIQUE AQUI
e confira o mapa

PRINCIPAIS MUNICÍPIOS E DESTINOS:

- Campinas
-Jaguariúna
- Pedreira
- Holambra
- Cosmópolis
-Artur Nogueira
-Amparo

Média de veículos:
150 mil/dia

GEOREFERENCIAMENTO:
22°51'46.55''S;47°1'14.40''O
22°51'45.00''S;47°1'15.00''O

- Galleria Shopping
- Shopping Parque D. Pedro
- Shopping Iguatemi
- Unicamp
- PUC
- Ceasa
-Alphaville

Visibilidade nos 2 
sentidos da rodovia

https://www.google.com.br/maps/@-22.8641853,-47.0208741,3a,75y,3.11h,108.45t/data=!3m7!1e1!3m5!1svggCgC-r7ZD2qgo02dVeyw!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3DvggCgC-r7ZD2qgo02dVeyw%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D268.3282%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i16384!8i8192


Localização das faces
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Cód. 1010 e 1020

Cód. 1011 e 1021

Cód. 1011

Cód. 1020

Cód. 1021

Cód. 1010
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Fonte: https://correio.rac.com.br/2020/11/campinas_e_rmc/1022750-quase-1-3-mi-de-carros-trafegam-nas-vias-da-
regiao.html

Quase 1,3 mi de carros trafegam nas vias da região
Apenas no Corredor Dom Pedro, que congrega cinco rodovias, foram contabilizados 

568.583 veículos nos quatro dias

Rodovia D. Pedro I tem fluxo de 391 mil veículos no feriado 
do Dia da Independência
Número é 5,8% maior do que expectativa da concessionária que administra a via. Em relação ao 
mesmo feriado de 2018, movimento foi 13,7% menor. Litoral teve estradas lotadas mesmo na 
pandemia.

Fonte: https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2020/09/08/rodovia-d-pedro-i-tem-fluxo-de-391-mil-veiculos-no-
feriado-do-dia-da-independencia.ghtml

https://correio.rac.com.br/2020/11/campinas_e_rmc/1022750-quase-1-3-mi-de-carros-trafegam-nas-vias-da-regiao.html
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2020/09/08/rodovia-d-pedro-i-tem-fluxo-de-391-mil-veiculos-no-feriado-do-dia-da-independencia.ghtml


Proposta Comercial

LOCAL: Campinas / Rod. D. Pedro, Km 131

FORMATO: Front Light 15 x 5m

ALTURA: 10m

FACES: 2, com iluminação frontal externa

PERÍODO: mínimo 3 meses (sendo o último mês 

completo)

OBSERVAÇÕES:

• Prioridade de renovação – apenas para contratos 

com vigência igual ou superior a 6 meses

• Produção e instalação realizada por empresa 

terceirizada



negociosep.com.br @negocios.ep

Entre em contato

e saiba como ter mais visibilidade 

para sua marca.


