MÍDIA KIT CINEMA

Formatos para anunciar no cinema

CAPA DE POLTRONA

PROPAGANDA NA TELA

Seu comercial pode ser exibido na tela do cinema, antes dos filmes, em
formatos de 15, 30, 60 segundos ou mais.

Personalize as poltronas do cinema com a sua propaganda. Você pode
encapá-las ou revesti-las com um tecido totalmente personalizado. Um
formato de grande impacto, pemitindo ações altamente interativas.

PATROCÍNIO DE CONTEÚDO E COMERCIAL PREMIUM

INGRESSOS PROMOCIONAIS

Faça parte das ações de divulgação dos maiores lançamentos do
cinema mundial. Você pode vincular sua marca ao material
promocional dos filmes, trailers e exibir comerciais especiais
colocados em posições privilegiadas durante a sessão de cinema.

Distribua ingressos promocionais totalmente personalizados. Este formato
permite agregar alto valor à sua marca, promoção, evento ou produto.

ATIVAÇÕES NA BOMBONIERE

CARTAZ DIGITAL

Anuncie nas TVs e monitores em que são exibidos os cartazes, trailers e
horários de sessões. Estes painéis possuem alta visibilidade e estão
instalados em todo recinto do cinema, atingindo diretamente seu público.

VITRINE DIGITAL

Coloca sua mensagem na telona através de uma imagem estática
e um texto de até 150 caracteres. Com duração de 12 segundos,
este formato trás um excelente custo benefício, já que é exibido
em todas as salas do complexo selecionado.

Use o espaço da bomboniere para expor sua marca. Você pode utilizar
adesivos de chão, móbiles, caixinhas de pipoca personalizadas e outros
itens, vinculando sua marca a este universo delicioso.

ESTANDE

Monte sua estrutura promocional e leve suas promotoras ao cinema.
Descubra todo o potencial da propaganda no ponto de venda.

SAMPLING - AMOSTRA GRÁTIS E PANFLETAGEM
PERSONALIZAÇÃO DAS SALAS DE CINEMA

Você pode personalizar as salas com adesivos no chão, móbiles e outros itens.
Formato que proporciona altíssima interação com seu público.

HALL DE ENTRADA

Na bilheteria e filas de entrada, o espectador pode ser cercado com sua
mensagem. Você pode utilizar os displays do hall do cinema, adesivos
nas portas das salas, no chão e banners.

Distribua folhetos, brindes promocionais e faça degustações.
Este é mais um canal de interação com seus consumidores.

FOLHETO DE PROGRAMAÇÃO

Folheto colorido, impresso e distribuído semanalmente com grande tiragem
dirigida aos visitantes dos Shoppings Centers.

Além disto, você pode atingir um público
altamente segmentado (por faixa etária,
sexo, estilo de vida etc.) e criar soluções
sob medida para sua necessidade.

Público do cinema
por idade:
8% acima dos 56 anos
46 a 55 anos

36 a 45 anos

9%

20% 12 a 18 anos

Faixa
Etária

15%

26 a 35 anos

25% 19 a 25 anos

23%

Converse agora com um dos nossos
consultores e saiba mais sobre esta
grande oportunidade!
Público do cinema
por escolaridade:

Público do cinema
por sexo:

SUPERIOR 32%

51%

49%

Classificação de público
por gênero de filme:

DRAMA

4%

SUSPENSE

4%

TERROR

6%

ROMANCE

10%

COMÉDIA

22%

AÇÃO

37%

MÉDIO 48%
FUNDAMENTAL 20%

Público do cinema
por classe social:

50%

33%

13%
3%

A

B

C

D

(19) 3894.6007
Rua Bernardino de Campos, 708 - Centro - Indaiatuba/SP

contato@cgmidia.com.br
www.cgmidia.com.br

Fonte: Marplan / Rentrak

Por que anunciar no cinema?

O cinema traz um clima especial, como
poucos lugares em que se pode
anunciar: as luzes estão apagadas, o
espectador em frente à telona, celulares
desligados e tudo preparado para um
momento de descontração e diversão.
Tudo isto gera um contato direto com o
público aumentando muito o índice de
lembrança da mensagem divulgada.

