FRONT LIGHT

FrontLight
A H Mídia conta com mais de 370 faces de mídia estrategicamente localizadas por todo Estado do RS, potencializando e impactando, de forma altamente qualificada, a comunicação com seu cliente. Além disso, a H Mídia
conta com um núcleo de Projetos Especiais, produzindo a mídia de forma
personalizada.
Veja todas as oportunidades de veiculação:

Visibilidade noturna;
Painéis estáticos e Triface;
Pontos estratégicos em vias de grande fluxo;
Alto impacto visual

Cobertura
A H mídia atua em todo território nacional, contudo sua rede própria está localizada
no Rio Grande do Sul. Demais pontos são em redes homologadas pelo padrão de
exposição H mídia.
Porto Alegre

Rio Grande*

BR 116

Atlântida

Santa Cruz do Sul*

RS 122

Bento Gonçalves *

Santa Maria*

BR 101

Campo Bom*

Santana do Livramento*

RS 030

Canoas

Santo Antônio da Patrulha

BR 290 (Free Way)

Capão da Canoa

São Borja*

RS 389 (Estrada do Mar)

Caxias do Sul*

São Leopoldo

BR 386 (Tabaí-Canoas)

Eldorado do Sul

São Sebastião do Caí

RS 040 (Águas Claras)

Esteio

Sapiranga

RS 239

Farroupilha

Sapucaia do Sul

RS 115

Gravataí*

Torres*

Guaíba

Tramandaí

Igrejinha

Triunfo*

Imbé

Viamão

Novo Hamburgo*

Xangri-lá

Pelotas

Uruguaiana*

Osório

* Pontos de parceiros da H Mídia dentro do RS

FrontLight
Front Light são painéis de estrutura metálica com
iluminação frontal. Ficam localizados em trechos de
grande fluxo nas cidades e rodovias onde estão instalados. São um excelente canal para campanhas publicitárias de posicionamento, lançamento de produto, reforço e fixação de marca. Tem altíssimo impacto visual
e exposição ininterrupta.

Formatos disponíveis:
7 x 3,6m
6 x 3m
4,55 x 6,5m
4 x 6m
Material: Lona vinílica

Front light 7x3,60m

Front light 4x6m

Front light 6x3m

Triface
Triface são painéis de três faces que rotam a
cada 10 segundos, possibilitando a veiculação de três
campanhas distintas no mesmo equipamento. Um
mecanismo é acionado, girando as faces, formando
uma nova tela de exibição.
Essa mídia é muito eficaz em chamar a atenção
do público e dinâmica, uma vez que ela tem o movimento da tela.
Front light 7x3,6m

Formatos disponíveis:
7m x 3,6m
10m x 3m
Material: Adesivo

Front light 10x3m

Painel Rodoviário
Painel Rodoviário são painéis iluminados em
grandes formatos. São instalados junto a rodovias,
saída e ligação às principais cidades do RS.

Formatos disponíveis:
15 x 5m
10 x 5m
10 x 4m
7 x 3,6m
Material: Lona vinílica

Front light 15x5m

Front light 7x3,6m

Front light 10x5m

EXPORTAÇÃO
A área de Exportação dentro da H mídia tem por foco auxiliar seus clientes com demandas fora da área de cobertura própria da H mídia. Dessa
forma consegue-se atender em todo o país, através de parcerias com
redes homologadas pelo padrão de exibição H mídia.
Como resultado de uma dessas parcerias, a H mídia oferece com exclusividade de venda aqui no RS os painéis de LED que a empresa LedWave
tem espelhado por todo o país.
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