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Mais de
300 peças
em pontos
estratégicos
Sediada em Poços de Caldas (MG) com filial em
Pouso Alegre (MG), a Start Outdoor possui
mais de 300 quadros de Outdoors, Outdoor
Digital LED, Empena, peças metálicas de Mega
Light, Front Light, Mega Painel Urbano e
Painel Rodoviário cobrindo uma região de 25
cidades do interior de Minas e 10 cidades do
interior de São Paulo, se consolidando como o
principal veículo de OOH da região.

Poços de Caldas, MG.
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LESTE DO EST. S PAULO Agropecuária,
cebola e café são os principais produtos;
ao lado do leite, hortaliças, milho, feijão e
arroz. Na região do estado destacam-se
também a avicultura e a suinocultura. O
comércio é bastante diversificado, com
preços competitivos. As cidades desta
parte do estado integram o interior
paulista, área considerada como o maior
mercado consumidor do país. De acordo
com o levantamento feito pela IPC
Marketing, consultoria que estuda o
potencial de consumo de todo o Brasil, o
interior representa 53,4% do consumo do
estado, ante 46,6% da capital e região
metropolitana.

SUL DE MINAS Com 2,78 milhões de
habitantes, o Sul de Minas é a segunda
região mais populosa do estado de Minas
Gerais, reunindo 13,2% da população
mineira. Do total, 81,6% residem em
áreas urbanas.
A região, cuja riqueza responde por cerca
de 12% do PIB estadual, possui
predominância do setor de serviços
(70,8%), seguida pela indústria (21,3%) e
agropecuária (7,9%). Na representatividade estadual, porém, a importância do
setor primário se torna evidente. Quando
considerado apenas o setor agropecuário,
a riqueza gerada na região responde por
21,8% daquela observada em todo o
estado. Nos recortes para os setores
secundário e terciário esse percentual
declina para 10,3% e 12,3%, respectivamente. Grande produtora de café, a
região é responsável por 13,1% das
exportações de Minas Gerais.
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DUAS DAS PRINCIPAIS CIDADES DA START OUTDOOR

A economia de Poços de Caldas pulsa, tanto com o polo industrial e de ensino superior quanto
com o comercio formal, o artesanato e o turismo, que fazem da cidade um centro econômico
diversificado e sustentável no interior de Minas Gerais.
POPULAÇÃO

PIB PER CAPTA

INVENTÁRIO

169.838

R$ 46.028,28

143 PEÇAS

Pouso Alegre possui o 18º maior Produto Interno Bruto do estado e o 2º maior da região do Sul
de Minas. A economia do município cresceu rapidamente nos últimos anos devido à chegada
de diversas empresas e indústrias multinacionais.
POPULAÇÃO

PIB PER CAPTA

INVENTÁRIO

154.293

R$ 51.182,32

157 PEÇAS
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OUTDOORS
Em locais estratégicos da área urbana para melhor destaque da
marca. Mídia urbana, alcança público local e regional em tamanho
de 9x3m. Recomendado para campanhas mais curtas, utiliza-se,
geralmente, a comunicação em papel. Já para as campanhas de
maior duração, são utilizadas lonas. O tempo mínimo de contratação de um outdoor é de 14 dias. É peça integrante das paisagens
das principais cidades.
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PAINÉIS
RODOVIÁRIOS
Mídia rodoviária, alcança uma audiência substancial. Com uma
grande área visual, eles são perfeitos e muito bem estruturados o
que os tornam inevitáveis ao olhar. Converse com a Start Outdoor
para saber sobre os programas de contratação.
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OUTDOOR DIGITAL
LED
OUTDOORS DIGITAIS LED - Posicionados de forma estratégica, geram
mais impacto que a outras mídias. Por ser uma mídia on-line permite o
uso de mídias programáticas, veiculando artes de acordo com o público e
o horário, sendo muito mais rápido o início de uma nova campanha ou
sua alteração. É uma mídia extremamente chamativa e com grande
apelo para o público.
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MEGALIGHT
Com 75 m 2 , os Megalights da Start Outdoor, não só são estrategicamente muito bem posicionados, mas também apresentam uma
estrutura elegante. Com apenas um pé e passarela, seu layout traz
design moderno e traços minimalistas, além de excepcional
iluminação, o que faz deles peças bastante apropriadas para uso
em grandes centros urbanos sem ferir o ambiente e em total
conformidade com o plano diretor das cidades.
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FRONTLIGHT
A excelência da entrega da Start Outdoor faz toda a diferença.
Suas peças proporcionam impactos imediatos, trazendo para a
marca e o recall desejado à campanha do anunciante.
Os nossos frontlights atraem os olhares porque estão muito bem
posicionados, trazem iluminação perfeita e apresentam grande
audiência de público correspondendo além das expectativas aos
objetivos de sua campanha.
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MEGA PAINEL
URBANO
Impacto forte. Inevitável. Mega.
Peças em locais nobres, forte na difusão de sua mensagem, de sua
campanha. Iluminados e bem estruturados, um mega show da sua
marca diante do olhar de milhares de espectadores diários.
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EMPENA
Quando falamos que a vida aqui fora tem a marca Start Outdoor, nos
referimos a essa visibilidade que nosso inventário oferece.
Impactante pela localização. Espetacular pela sua dimensão.
Efetivo pela audiência. Atrativo pela criatividade e estética da
campanha. As empenas da Start Outdoor não fogem a esta regra.

11

EMPRESA ASSOCIADA

G R AN DE S FO R MATOS
SÓ CO M E M P R E SA ASSOCIADA.
G R A N DES FO R MATO S. SÓ CO M E M P R E SA ASSO CIADA.

IMPRESSÃO E
PROJETOS
ESPECIAIS

O nosso negócio é fazer com que a sua empresa seja
notada a partir de uma comunicação visual de
qualidade e bem localizada. Por isso, a Publicar
A Start Outdoor tem tecnologia e expertise para impressão de
desenvolveu um serviço personalizado que combina
campanhas e comunicação visual da sua marca. Conta com área e
posicionamento estratégico de sua marca, produção
equipamentos para prestação de serviços com excelência na
em alta qualidade e gestão de pontos de veiculação.
entrega e dedicação no atendimento. Tem ainda total condição de
O principal benefício desse serviço é a instalação de
desenvolver projetos especiais que exigem amplo conhecimento
pontos personalizados, de acordo com a praça de
para entregar sempre o melhor resultado.
interesse do cliente e o formato desejado para a
veiculação do anúncio.
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Fale com a Start Outdoor

POÇOS DE CALDAS, MG
Rua Edvaldo Aparecido Teixeira, 99
Jardim Philadelphia CEP 37710-312
FONE.: (35) 3729-0099

POUSO ALEGRE, MG
Travessa Evaristo da Veiga, 40 - 5º andar
Centro CEP 37550-000
FONE.: (35) 3421-3170

Converse agora com a
START OUTDOOR

ACESSE NOSSAS REDES SOCIAIS

startoutdoor.oficial

startoutdoor

