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A Neo Comunicação foi fundada com a missão de proporcionar novas formas de
comunicação a partir de mídias inteligentes e tecnologicamente inovadoras.
Nossa meta é oferecer serviços e suporte excepcionais, tendo sempre em vista a
qualidade máxima no atendimento aos nossos clientes. Oferecemos
confiabilidade no funcionamento de nossas mídias e em nosso assessoramento
de comunicação.

MÍDIA EXTERNA EM LED
Mídia Externa de alto impacto

A mídia exterior aglomera diferentes suportes para transmitir mensagens publicitárias. O outdoor é a mais tradicional mídia
externa, amplamente usado em todos os tipos de campanhas. Os painéis digitais são a convergência de tradição e tecnologia em
uma nova mídia. São de longe a mídia externa mais atraente aos consumidores. Seu dinamismo (imagens em movimento), alta
resolução e luminosidade aliados a um posicionamento estratégico proporcionam um grande impacto visual.
O número cada vez maior de painéis de LED mostra que este avanço tecnológico no mercado publicitário é uma tendência
mundial e, desta forma, está se tornando rapidamente o meio preferido para campanhas em mída externa. A mídia externa em
LED é a oportunidade de tornar anúncios mais eficazes.
Anunciar em painéis digitais oferece um imenso valor agregado às empresas que desejam ser vistas como modernas e com visão
de futuro. Sua campanha de mídia exterior não precisa mais se limitar a imagens estáticas.

NEO 1
O NEO 1 é um painel digital, formado por módulos de LED, exposto ao ar livre. Sua
dimensão é de 35m2, sendo sete metros de comprimento por cinco de altura, com ótima
visibilidade e alcance. Sua qualidade de imagem permanece perfeita mesmo nas
mudanças climáticas, incluindo luz direta do sol e chuva.
Está localizado numa região nobre de Goiânia, no cruzamento da Av. Assis Chateubriand com a Rua 9, no Setor Oeste. Nesse ponto existe
um fluxo intenso de veículos e pedestres. São em média 2, 4 milhões de veículos por mês. É o ponto por onde passam 11 linhas da Rede
Metropolitana de Transporte Coletivo (RMTC), conduzindo uma média de 1,2 milhão de passageiros mensalmente.
Está a 100 metros da Praça Tamandaré, sede de uma das principais feiras abertas de Goiânia, a Feira da Lua, que acontece todos os
sábados com mais de 1.200 bancas expostas e cerca de 10 mil visitantes. Além disso, a praça é rodeada por vários pontos comerciais e sete
agências bancárias. E a 400 metros do NEO 1 está o Shopping Bougainville, com mais de 100 lojas e 10.000 frequentadores por dia.
O NEO 1 tem instalado em sua estrura uma câmera de vídeo para que nossos anunciantes possam acompanhar pela internet, em tempo
real e em qualquer lugar, o movimento de pessoas e carros no cruzamento.

Máximo Impacto

94% das pessoas que passam por painéis digitais se lembram de
seus anúncios, enquanto apenas 43% se lembram de anúncios em
mídias estáticas, não dinâmicas.
Fonte: Harris Poll, Silicon View

Flexibilidade

Baixo Custo de Produção

Mais Atraente que as Outras Mídias

O painel é conectado à internet e controlado por um
software. Uma grande vantagem sobre painéis tradicionais,
pois possibilita mudanças na mensagem a qualquer
momento, em tempo real. O anunciante pode mudar sua
mensagem ao longo do dia, atingindo diferentes públicos
com a mesma mídia. Não há necessidade de esperar
semanas ou meses para mudar o anúncio, isso pode ser feito
em alguns minutos. Nenhuma outra mídia externa
possibilita tal controle.

Não há necessidade de gastos extras com impressões,
colagens ou outros materiais, como nos painéis
tradicionais. É possível adaptar anúncios estáticos, já
elaborados, em vinhetas para mensagens em vídeo
sem custos adicionais.

Pesquisas realizadas mostram que o público atingido por
anúncios é mais atraído visualmente por painéis digitais do
que por qualquer outra mídia tradicional.
Fonte: GfK Mediamark Research & Intelligence
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