


A NEOOH é referência no segmento 

de mídia Out of Home.

Com cobertura nacional, somos a 

maior empresa de Mídia 

Aeroportuária e Mídia em Terminais 

Rodoviários do Brasil.

Estamos presentes em mais de 30 

aeroportos e 40 terminais rodoviários, 

com uma mídia que impacta milhões 

de pessoas que viajam pelo nosso 

país.





Barra Funda
+14.6 milhões

Jabaquara
+5.4 milhões

Tietê
+32.4 milhões



passageiros por ano*





Atinge 100% do fluxo das pessoas que circulam pelo saguão principal  e acessam o terminal rodoviário através do metrô, aplicativos, táxis e carros

°

Formato: 5,00 x 1,50m / face (04 faces no total)

Inserções / face: 20 inserções /hora (10.080 inserções /semana)

vinhetas de 10”

Detalhamento técnico: https://bit.ly/3gZQ32r

https://bit.ly/3gZQ32r




Atinge 100% do fluxo de desembarque e 100% das pessoas que circulam pelo saguão principal. Local de alto consumo (lojas e restaurantes) 

Formato: 8,00 x 1,50m

Inserções / face: 20 inserções /hora (2.520 inserções /semana)

vinhetas de 10”

Detalhamento técnico: https://bit.ly/2Fp85wu

https://bit.ly/2Fp85wu




Atinge o fluxo das pessoas que se dirigem ao embarque e bilheterias do terminal

Formato: 8,00 x 1,50m

Inserções / face: 20 inserções /hora (2.520 inserções /semana)

vinhetas de 10”

Detalhamento técnico: https://bit.ly/3h76mtL

https://bit.ly/3h76mtL




Atinge o fluxo de passageiros nas bilheterias que seguem para as plataformas de embarque

Formato: 11,00 x 1,50m

Inserções / face: 20 inserções /hora (2.520 inserções /semana)

vinhetas de 10”

Detalhamento técnico: https://bit.ly/31YIUJ1

https://bit.ly/31YIUJ1




Atinge o fluxo de passageiros nas bilheterias que seguem para as plataformas de embarque

Formato: 11,00 x 1,50m

Inserções / face: 20 inserções /hora (2.520 inserções /semana)

vinhetas de 10”

Detalhamento técnico: https://bit.ly/3gZYeLA

https://bit.ly/3gZYeLA




Impacta 100% do fluxo de desembarque do terminal + pessoas que aguardam no saguão

Formato: 6,00 x 2,00m

Inserções / face: 20 inserções /hora (2.520 inserções /semana)

vinhetas de 10”

Detalhamento técnico: https://bit.ly/2zWktC4

https://bit.ly/2zWktC4


passageiros por ano*





Atinge todo fluxo de saída do metrô e CPTM em direção as bilheterias do terminal 

Formato: 1,00 x 1,50m

Inserções / face: 20 inserções /hora (2.520 inserções /semana)

vinhetas de 10”





Atinge todo fluxo em direção do metrô e CPTM + acesso as bilheterias para quem chega no terminal através de aplicativos e carros particulares 

Formato: 1,00 x 1,50m

Inserções / face: 20 inserções /hora (2.520 inserções /semana)

vinhetas de 10”





Atinge todo fluxo de embarque na descida da escada rolante de acesso as plataformas do terminal

Formato: 6,00 x 1,50m

Inserções / face: 20 inserções /hora (2.520 inserções /semana)

vinhetas de 10”



passageiros por ano*





Atinge 100% do fluxo de embarque na principal entrada do terminal. Impacta todas as pessoas que acessam o terminal em direção as bilheterias e plataformas

Formato: 6,00 x 1,50m

Inserções / face: 20 inserções /hora (2.520 inserções /semana)

vinhetas de 10”
























