SUA MARCA
em movimento
MIDIA KIT

A partir daí, durante mais de 40 anos trouxemos para este
mercado várias inovações, modelos de trabalho e novas práticas,
fazendo com que nossos clientes consigam aproveitar todo o
potencial desta mídia ‘out of home’.
Hoje a Lamarca 3 continua seguindo fortemente sua vocação
de trabalhar o busdoor e suas variações para otimizar a
comunicação de seus clientes, contando com mais de 5500
veículos disponíveis em sua base, espalhados por 40 municípios
do estado de São Paulo, e sendo reconhecida como a maior
empresa de publicidade em ônibus do Brasil.
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ALGUN S D E NOS S OS TRA BA LHOS

A Lamarca 3 é uma empresa especializada em anúncios
publicitários em ônibus – incluindo os ‘busdoor’ – com uma vasta
experiência neste tipo de comunicação que se acumula desde
1978, ano em que o fundador Walter Lamarca iniciou o negócio
como um pioneiro na adesivação de ônibus para o mercado
publicitário Brasileiro.

A MÍDIA

objetivos
Com o crescimento desordenado das cidades e o aumento desenfreado da frota de
veículos automotores no país, o tempo médio que o cidadão brasileiro passa no trânsito
é cada vez maior. Por isso, os ônibus têm se tornado uma alternativa crescente para
anunciantes que desejam ter suas marcas lembradas pela grande maioria da população,
que utiliza esse meio de transporte.
O ônibus é um veículo muito grande e dificilmente passa despercebido no trânsito. Isso
faz dele um grande chamariz para a atenção de motoristas e pedestres. Combinando
seu tamanho com cores de destaque e mensagens curtas de impacto, temos a fórmula
perfeita para o sucesso da sua ação publicitária.
Aproveite todo o conhecimento e a experiência da Lamarca 3 para planejar e executar
a sua campanha, levando a sua marca para o pensamento de milhões de consumidores
cada dia mais exigentes e com maior poder de consumo.

A MÍDIA

estratégias
Mensagem entregue durante
todo o dia

Impacto próximo ao Ponto de
Venda

Ampla cobertura através da
rotação

Cada ônibus permanece
circulando nas ruas durante
20 horas por dia, num trajeto
aproximado de 300 km a uma
velocidade média de 15 km/h.
Se a cada quilômetro percorrido,
25 pessoas visualizam o anúncio,
ao longo dos 300 km percorridos
por dia, 7500 pessoas diferentes
são impactadas por dia.
Consequentemente, são 225.000
impactos por mês.

Sua campanha pode servir de
estímulo de última hora, já que
muitas vezes os ônibus estão
próximos ou a caminho dos
pontos de venda. Pesquisas
mostram que 2/3 das decisões
de compra são tomadas no
ponto de venda.

As mensagens podem ser
trocadas mensalmente por
regiões de uma mesma cidade,
ou concentrada em determinado
segmento de mercado por um
período definido. Depois, mudase para outra área com a mesma
estratégia.

A MÍDIA

estratégias
Gerar economia

Flexibilidade / mobilidade

Dar continuidade à campanha

Seu custo por mil (CPM) é o mais
vantajoso dentre todas as mídias
exteriores. Atinja o maior número
possível de pessoas com uma
verba reduzida.

Você pode passar diversas
mensagens de uma mesma
campanha em várias partes
diferentes da cidade e atingir o
seu público-alvo praticamente
em todos os locais.

Contratos mensais e até anuais,
de longo período, reforçam e
dão cobertura a outras mídias.
São indicados para sustentar a
exposição durante períodos mais
mornos de uma campanha mais
duradoura.

A MÍDIA

estratégias
Atingir rapidamente níveis
elevados de alcance e
frequência
O ônibus, como meio de
veiculação, oferece altos níveis
de alcance e frequência com
muita rapidez. O alcance é a
quantidade de pessoas expostas
a uma publicidade por um
determinado período. Frequência
é a média de vezes que uma
mesma pessoa é exposta a ela,
durante o período de veiculação.

Construir conscientização

Causar grande impacto

A massificação da mensagem,
com grande capacidade de
alcance e frequência, resulta em
um maior nível de consciência
do público-alvo, tornando o
ônibus uma mídia muito usada
em campanhas de lançamento
de produtos ou serviços.

Pelo seu tamanho, o ônibus
naturalmente chama a atenção
no transito, e por isso dificilmente
deixa de ser notado por pedestres
e motoristas. Utilizando técnicas
mais indicadas para este tipo de
comunicação - desde escolha
de cores, tamanho de textos e
grafismo - o potencial de sucesso
de sua campanha de comunicação
cresce substancialmente.

NOSSO S P RO D UTO S

BUSDOOR

BACKBUS

SANCA

SIDEBUS

O Busdoor é
a publicidade
anunciada no vidro
traseiro do veículo.
Com o trânsito cada
vez mais lento das
cidades, o tempo de
exposição é suficiente
para a leitura do texto
e compreensão da
mensagem.

O Backbus é a
publicidade aplicada
em toda a traseira do
ônibus. Causa grande
impacto visual e
possibilita variações
criativas de várias
maneiras. O layout
é feito conforme o
modelo de carroceria
do ônibus.

Publicidade veiculada
acima da parte interna
das janelas dos ônibus.
Tornou-se uma das
melhores opções de
mídia OOH (Out Of
Home) em São Paulo,
depois da aprovação da
Lei Cidade Limpa, que
proibiu a maioria das
mídias tradicionais.

O Sidebus é a
publicidade veiculada
no vidro lateral junto
à porta de entrada
do veículo. Atinge
tanto pedestres como
motoristas e tem forte
apelo junto ao usuário
dos ônibus devido
à sua localização
estratégica.

VIDRO DO
COBRADOR

Assim como a Sanca,
esse espaço é uma
excelente opção
para veicular sua
campanha, pois
aumenta o tempo de
leitura e permite a
total compreensão da
mensagem.

O Busdoor é a publicidade anunciada no vidro traseiro do veículo. Com o trânsito cada
vez mais lento das cidades, o tempo de exposição é suficiente para a leitura do texto e
compreensão da mensagem.

BUSDOOR

Impressão digital em
alta resolução sobre
vinil adesivo.

Cada ônibus permanece circulando nas ruas durante 20 horas por dia, num trajeto
aproximado de 300 km a uma velocidade média de 15 km/h. Se a cada quilômetro percorrido,
25 pessoas visualizam o anúncio, ao longo dos 300 km percorridos por dia, 7500 pessoas
diferentes são impactadas por dia. Consequentemente, são 225.000 impactos por mês.

PRAÇAS ONDE É UTILIZADO:
São Paulo (intermunicipais), Guarulhos, Campinas, São Bernardo do Campo, Osasco,
Sorocaba, Diadema, Carapicuíba, Jundiaí, Franca, Barueri, Itapevi, Indaiatuba, Cotia, Francisco
Morato, Itu, Bragança Paulista, Franco da Rocha, Jandira, Várzea Paulista, Santana do
Parnaíba, Salto, Valinhos, Caieiras, Campo Limpo Paulista, São Roque, Cajamar, Paulínia,
Vinhedo, Porto Feliz, Cosmópolis, Cabreúva, Mairinque, Artur Nogueira, Araçoiaba da Serra,
Itupeva, Louveira, Alumínio, Pirapora do Bom Jesus e Engenheiro Coelho.

O Backbus é a publicidade aplicada em toda a traseira do ônibus. Causa grande impacto
visual e possibilita variações criativas de várias maneiras. O layout é adaptado a cada modelo
de carroceria do ônibus.

BACKBUS

Cada ônibus permanece circulando nas ruas durante 20 horas por dia, num trajeto
aproximado de 300 km a uma velocidade média de 15 km/h. Se a cada quilômetro percorrido,
25 pessoas visualizam o anúncio, ao longo dos 300 km percorridos por dia, 7500 pessoas
diferentes são impactadas por dia. Consequentemente, são 225.000 impactos por mês.

Impressão digital em
alta resolução sobre
vinil adesivo.

PRAÇAS ONDE É UTILIZADO:
Franca e Bragança Paulista.

Publicidade veiculada acima da parte interna das janelas dos ônibus. Tornou-se uma das
melhores opções de mídia OOH (Out Of Home) em São Paulo, depois da aprovação da Lei
Cidade Limpa, que proibiu a maioria das mídias tradicionais.

SANCA

Impressão digital
em alta resolução
sobre vinil adesivo
aplicado em chapa de
Poliestireno (PS) 2mm.

Cada ônibus transporta em média 21.600 passageiros/mês, 80% deles são economicamente
ativos e que permanecem dentro dos ônibus cerca de 60 minutos/dia. 90% por cento das
viagens tem como objetivo o deslocamento entre trabalho, casa e escola.

PRAÇAS ONDE É UTILIZADO:
São Paulo (urbanos).

O Sidebus é a publicidade veiculada no vidro lateral junto à porta de entrada do veículo.
Atinge tanto pedestres como motoristas e tem forte apelo junto ao usuário dos ônibus devido
à sua localização estratégica.

SIDEBUS

Impressão digital
em alta resolução
sobre vinil adesivo
perfurado.

Cada ônibus permanece circulando nas ruas durante 20 horas por dia, num trajeto
aproximado de 300 km a uma velocidade média de 15 km/h. Se a cada quilômetro
percorrido,25 pessoas visualizam o anúncio, ao longo dos 300 km percorridos por dia, 7500
pessoas diferentes são impactadas por dia. Consequentemente, são 225.000 impactos por
mês.

PRAÇAS ONDE É UTILIZADO:
São Paulo (intermunicipais), Osasco, Carapicuíba, Barueri, Itapevi, Cotia, Francisco Morato,
Franco da Rocha, Jandira, Santana do Parnaíba, Caieiras, Cajamar e Pirapora do Bom Jesus.

Assim como a Sanca, esse espaço é uma excelente opção para veicular sua campanha, pois
aumenta o tempo de leitura e permite a total compreensão da mensagem.

VIDRO DO
COBRADOR

Impressão digital em
alta resolução sobre
vinil adesivo.

Cada ônibus transporta em média 21.600 passageiros/mês, 80% deles são economicamente
ativos e que permanecem dentro dos ônibus cerca de 60 minutos/dia. 90% por cento das
viagens tem como objetivo o deslocamento entre trabalho, casa e escola.

PRAÇAS ONDE É UTILIZADO:
São Paulo (intermunicipais), Guarulhos, Campinas, Osasco, Sorocaba, Carapicuíba, Jundiaí,
Barueri, Itapevi, Indaiatuba, Cotia, Francisco Morato, Franco da Rocha, Jandira, Várzea
Paulista, Santana do Parnaíba, Salto, Valinhos, Caieiras, Campo Limpo Paulista, São Roque,
Cajamar, Paulínia, Vinhedo, Porto Feliz, Cosmópolis, Cabreúva, Mairinque, Artur Nogueira,
Araçoiaba da Serra, Itupeva, Louveira, Alumínio, Pirapora do Bom Jesus e Engenheiro Coelho.

Área de Cobertura

São Paulo, Grande
SP e Interior
Com uma frota exclusiva e de administração própria
de mais de 5500 carros cobrimos as seguintes praças:

NOSSOS CLIENTES
Conheça as empresas que já se beneficiaram dos nossos produtos e serviços, colocando
suas marcas em movimento.

FALE CONOSCO
Estamos à disposição para conversar sobre seu projeto ou necessidade e fazer parte de
um novo momento da sua empresa com nosso expertise.

Rua Tupi, 258 - Santa Cecília | São Paulo - SP | 01233-000
(11) 3825 4522

busdoor@lamarca3.com.br

