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CINEMA
• FLIX Media

RÁDIO AM
• Guararema - 1230 AM
• Mais Alegria 1060 AM

Florianópolis - SC

• Guarujá AM

A FLIX Media é o maior canal de cinema da América do Sul. Aberta a negociar mídia
tela em todos os exibidores, é a única com exclusividade para comercializar
publicidade na Cinemark, Kinoplex, Cinesystem, Centerplex, GNC Cinemas,
Cinépolis, UCI Cinemas e Moviecom. Além do meio cinema, a FLIX Media se
destaca no mundo digital, com uma rede composta pelos principais exibidores, pelo
maior site de ingressos do Brasil (ingresso.com) e por conteúdo especializado
(Cineclick).
Sua proposta inovadora, ágil e eficiente acompanha a evolução desse meio e
prioriza os objetivos do cliente, gerando soluções inteligentes
de branding, relacionamento, ativação e experimentação para atingir o público
desejado e trazer resultados aos anunciantes.
Utilizando criatividade e entretenimento a favor da sua campanha, a FLIX
Media explora todo o potencial e encantamento que o cinema desperta,
proporcionando uma experiência completa e relevante entre público e marca.
A FTPI, sua consultora em planejamento e compra de mídia regional, é a agente
publicitária da FLIX Media (Cinema).

Para saber os preços deste veículo, faça seu login ou cadastre-se aqui.
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