
Conheça o maior 
grupo de mídia da 
região de Jundiaí

Tem muito homem 
da caverna que só 
enxerga @’s e www’s 
hoje em dia

Saia da bolha  
de uma mídia só. 
Diversifique!



Uga-Uga!
Não perca tempo nem dinheiro em uma 
só mídia. Diversifique para não atingir as 

mesmas pessoas sempre. Saia da caverna!

linktr.ee/tabelasgnd



Mesmo com isolamento social foi comprovado que as 

pessoas têm a necessidade de estar distantes de suas 

casas para seus afazeres e portanto estão sujeitas a 

receber informações das mais variadas formas.

Instaladas em pontos comerciais, em elevadores, órgãos 

públicos e locais de grande circulação de pessoas, a TV 

Cena é a melhor forma de levar informação noticiosa e 

comercial ao seu público.

Uma pesquisa da MarketsAndMarkets concluiu que 82% 

das pessoas se lembram de anúncios e mensagens vistos 

em telas de mídia digital Out Of Home - OOH.

+100
monitores

corporativos

+300.000 +30
de audiência 
nos pontos

pontos 
comerciais

90%

37%

público

Modalidades

anuncie 
seU peixe

é o aumento 
de lembrança 

de marca

mais 
possibilidades de 
vendas gerados 

pelos vídeos

segmentado

Pontos de Propaganda

Anúncios em pontos

Condomínios/ Elevadores

TVs Corporativas

TVs Públicas

MÍDIA DOOH

https://tvcena.com


A TV Cena Corporate é a única 

empresa especializada em 

comunicação digital da região de 

Jundiaí. 

Atuamos em diversos setores de 

mercado com soluções exclusivas e 

projetadas para cada cliente.

sua própria
emissora

corporate

Algumas atuações

- Quadro digital  
de avisos

- Telas de recepção
- Totens interativos
- Painéis em LED

E o que mais sua 
necessidade e 

nossa criatividade 
permitir.

O que fazemos

Exibição de informações 

em tempo real, em displays 

instalados em ambientes 
estratégicos como áreas 

internas do escritório, cafeterias, 

recepção, elevadores, industriais 

entre outros

Veiculação de todo o conteúdo 
interno corporativo com 

alto índice de atratividade e 

abrangência, atualizado em 

tempo real pelo cliente ou com 

suporte da equipe editorial da 

TV Cena Corporate

Disponibilidade de conteúdo 
externo noticioso e de 

entretenimento dos maiores 

portais de notícias da América 

Latina além de conteúdo 

proprietário da TV Cena

Produção de conteúdos em 

texto, criação e desenvolvimento 

de peças digitais em 2D e 3D, 

produção de vinhetas, edição e 

legendagem de filmes e gestão 

de conteúdo corporativo
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A TV Cena faz parte do Grupo Novo 

Dia e atua na área de mídia indoor e 

tv corporativa.

Dentre os produtos do Grupo 

Novo Dia estão o Portal Novo Dia, 

a Urbem Magazine, o Jornal da 

Cidade entre outros.

Acesse o link ao lado e tenha o mídia 

kit de todos os nosso produtos e 

serviços e, em caso de dúvida, ligue 

pra gente!

11 4431-1030 / 4431-1032

Uga-Uga e bora 
fazer negócios

http://linktr.ee/tabelasgnd
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