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O que somos
Mídia OOH no PDV

Pequeno / Médio Varejo
ao seu alcance

Mais Dinamismo
nas ações de trade

Menor Custo
impacto no momento de compra
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Por que no momento de compra

Consumidores estão mais suscetíveis a impactos de mídia
70% dos clientes se lembram de impactos durante o momento de compra

41% deles fizeram uma compra não planejada ao escutarem anúncios
36% afirmam ter comprado uma marca diferente da que estão habituados depois do impacto
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Nossos Números

147

10+

2,5+

Na rede de parceiros da
Mídia Mercado

De visitas nas lojas
parceiras mensalmente

De pessoas impactadas
mensalmente

Lojas

Milhões

Milhões
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Parceiros

Presentes em 48 cidades ao redor do Estado de São Paulo e em
expansão para novos estados.

Rede Irmãos Unidos

Econômico Supermercados

Supermercados Bianchini

Mairinque Supermercados

Paulista Supermercados

Bigatti Supermercados

12 lojas - Caieiras e Região

04 lojas – Pirapozinho e região

1 loja - Itirapina

01 lojas - Mairinque

07 lojas – Igarapava e região

01 loja - Pindorama

450 mil de audiência

230 mil de audiência

100 mil de audiência

180 mil de audiência

460 mil de audiência

30 mil de audiência
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Benefícios
Do impacto no momento de compra, com a Mídia Mercado

Classes CDE
São maioria no público e sofrem
escassez de canais

Segmentação
por perfil de consumidor, através de
dados 1st e 3rd party

Influencia no Consumidor
durante o processo de tomada de
decisão de compra

Pulverização
em regiões e lojas com pouca
influencia de comunicação

Alta Velocidade
de implementação e ajuste de
campanhas no PDV

Baixo Custo
para impactar seu consumidor no
momento de compra

6

O que já fizemos | Produtos
Shampoo e Condicionador

Incremento

+5,2 p.p.

Briefing:
Estimular as vendas da marca dentro dos pontos de
venda selecionados pelo planejamento.
O que fizemos:
Foram selecionados pelo planejamento, 11
supermercados na zona norte da Região Metropolitana
de São Paulo.
Spot rádio 30”

Mar / Abr / Mai -19

Período da campanha:
Junho e Julho 2019

Faturamento
categoria anual

7,3 %

12,5 %

Jun / Jul -19

R$

11,7M

Mkt share / Ago 2018 - Ago 2019
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O que já fizemos | Serviços
Serviços Odontológicos

Resultados observados

Briefing:
Aumentar o faturamento dos consultórios através de comunicação
no PDV, segmentada geograficamente.

3,14%
O que fizemos:
Selecionamos os supermercados num raio de até 1,5km de cada
clínica odontológica da rede e criamos 2 novos pontos de contato
para a marca estimular conhecimento, engajamento e conversão
na região.
Spot rádio 30” – Awareness
Representante de vendas - Conversão

Taxa de conversão

223

7
Leads

Conversões

Período da campanha:
1º quinzena de Setembro 2019
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Precificação
•

Podemos personalizar a campanha de acordo com a necessidade
de cada cliente;

•

Oferecemos exclusividade na categoria para todos os nossos
anunciantes, durante o período contratado;

•

Precificação é feita por loja, de acordo com o fluxo médio de
pessoas de cada uma delas (CPM: R$17,29);

•

Segmentação pode ser feita a nível rede de supermercado;

•

Trabalhamos com spots de até 30 segundos;

•

Prazo de pagamento da proposta é de 30 D.F.M. de veiculação;

R$7.780,50

R$7.780,50

9

Entre em contato com a gente!

Marcia Soter

Robson Monte

Vinicius Sato

marcia.soter@midiamercado.com.br
(11) 99613-2622

robson.monte@ midiamercado.com.br
(11) 99637-1904

vinicius.sato@ midiamercado.com.br
(11) 99638-1898

Mkt share / Ago 2018 - Ago 2019
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