
Mídia Kit
Publicidade em painéis de LED P5 



O que fazemos?

Comunicação visual de alta resolução

Publicidade em painel de LED P5 com resolução de 8K.

Oferecemos uma experiência de alta visão, totalmente

customizável, construída sobre um entendimento de

pessoas, localização e mobilidade urbana.



O Painel

O painel possui as seguintes dimensões:

 4,80m de largura por 1,92m de altura;

 Com uma resolução superior de 8K, ou seja,

7680x4320 pixels, são 33 milhões de pequenos

pontos coloridos para formar uma imagem com a

maior definição que você irá encontrar no

mercado.
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Localização

Em frente ao Terminal de Uvaranas na Avenida

General Carlos Cavalcanti em Ponta Grossa - PR.

 Localização privilegiada, onde encontra-se a

maior parte dos moradores de Ponta Grossa;

 Estima-se que a população do bairro de Uvaranas

é de aproximadamente 44.450 mil habitantes;

 15% do total da população de Ponta Grossa;

 Uvaranas é o maior bairro da cidade;



“Foi ótimo trabalhar com a Sorex. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

adipiscing elit, sed diam nonummy nibh.
 Já imaginou sua marca sendo

projetada em nosso painel

das 06h da manhã até 00h?

 Imagina a quantidade de pessoas

que estarão em contato com sua

propaganda diariamente?



Cative o público em movimento

 Visibilidade para quem quer investir sua marca e deseja alcançar

pessoas com mensagens nítidas e de alto impacto;

 O painel ficará projetando sua publicidade 18 horas por dia!

 São 1080 minutos, 64.800 segundos!

 4320 projeções de clientes;

 15 segundos cada projeção;

 Ou seja, sua marca vai passar pelo nosso painel + de 180 vezes por

dia!!!



Planos para 180 inserções diárias
de 15 segundos:

Plano

Mensal

R$ 

1.200,00
por mês

Comprar Agora

Plano

Trimestral

R$ 

1.000,00
por mês

Comprar Agora

Plano

Semestral

R$ 

900,00
por mês

Comprar Agora

Plano

Anual

R$ 

800,00
por mês

Comprar Agora

• A partir de R$ 0,12 centavos por inserção

 Clique nos botões para abrir uma conversa no WhatsApp

https://api.whatsapp.com/send?phone=5542999494611&text=Ol%C3%A1!%20Tenho%20interesse%20no%20Painel%20de%20Led%20da%20Sorex%20Pain%C3%A9is.%20Pode%20me%20ajudar%3F
https://api.whatsapp.com/send?phone=5542999494611&text=Ol%C3%A1!%20Tenho%20interesse%20no%20Painel%20de%20Led%20da%20Sorex%20Pain%C3%A9is.%20Pode%20me%20ajudar%3F
https://api.whatsapp.com/send?phone=5542999494611&text=Ol%C3%A1!%20Tenho%20interesse%20no%20Painel%20de%20Led%20da%20Sorex%20Pain%C3%A9is.%20Pode%20me%20ajudar%3F
https://api.whatsapp.com/send?phone=5542999494611&text=Ol%C3%A1!%20Tenho%20interesse%20no%20Painel%20de%20Led%20da%20Sorex%20Pain%C3%A9is.%20Pode%20me%20ajudar%3F


Cative o público em movimento



Agende uma 
apresentação

Nossa equipe estará pronta para atendê-lo e apresentar 
uma proposta de divulgação em nosso painel.

Sorex Painéis

(42) 99949-4611

contato@sorexpaineis.com.br

www.sorexpaineis.com.br

Clique aqui para abrir uma

conversa no WhatsApp agora!

https://api.whatsapp.com/send?phone=5542999494611&text=Ol%C3%A1!%20Tenho%20interesse%20no%20Painel%20de%20Led%20da%20Sorex%20Pain%C3%A9is.%20Pode%20me%20ajudar%3F
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