TV

TV
A H Mídia desenvolveu mais uma opção de comunicação para seu cliente, a H Mídia TV. Utilizando monitores de alta tecnologia, com transmissão digital e estrategicamente localizados, a H Mídia TV é uma ferramenta dinâmica, flexível e moderna, aproximando ainda mais a sua
marca dos seus clientes.
BENEFÍCIOS:
Displays de tela plana de alta resolução;
Possibilidade de atualização dos conteúdos em tempo real;
Flexibilidade para segmentação da audiência;
Customização da mensagem de acordo com o público;
Custo de produção e distribuição de conteúdo via redes
digitais é consideravelmente inferior aos de materiais físicos.

CONTEÚDO
O script completo da H Mídia TV possui 12 minutos, que estão
divididos em vinhetas (comerciais) de 15 e 30 segundos, dispostas
conforme a programação estabelecida pela torre.
A H Mídia TV é uma rede qualificada e dinâmica que possui
grande apelo com o público. Apesar de ser uma rede, cada TV pode
exibir conteúdos diferentes. Para isso é utilizado um dos mais
sofisticados sistemas de abastecimento e controle de mídia, onde
as informações podem ser controladas e alteradas em tempo real
remotamente pela torre.

TV no GNU
A rede H Mídia TV está localizada no Grêmio Náutico União. Este é um clube com 107 anos de
prestígio das áreas social, esportiva e cultural em Porto Alegre. É o 3º maior clube do Brasil em
número de associados, com mais de 60.000 títulos emitidos. Tem três sedes, Alto Petrópolis, Moinhos
de Vento e Ilha do Pavão.
Revelou através do esporte amador vários atletas de reconhecimento mundial, como Graciele
Hermann, na natação, Daiane dos Santos, Adrian Gomes e Mosiah Rodrigues, na ginástica, e Guilherme Toldo, na esgrima, entre outros.
Informação sobre o Associado:

Sexo

Renda Individual Mensal

5% - De 10 a 19 anos

53% - FEMININO

19% - Até R$2.500,00

11% - De 20 a 29 anos

47% - MASCULINO

19% - De R$2.501,00 a R$5.000,00

Faixa Etária

20% - De 30 a 39 anos

39% - Acima de R$5.001,00

26% - De 40 a 49 anos

23% - Não Revelou

23% - De 50 a 59 anos
15% - + de 60 anos

OBS: Entre as sedes Alto Petrópolis e Moinhos de Vento
circulam aproximadamente 140 mil pessoas por mês
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