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Serviços
Com quase 30 anos de experiência em mídia regional e um portfólio de veículos que abrange o território nacional por
completo, a FTPI trabalha para otimizar investimentos em campanhas publicitárias e potencializar vendas.
Seja qual for o tamanho da sua verba para publicidade, a FTPI ajuda você a desenvolver estratégias inteligentes e
efetivas para atingir em cheio o seu público-alvo.

Conheça as novidades do
Facebook e do Instagram
Mark Zuckerberg anunciou durante
a conferência anual de
desenvolvedores do Facebook
ferramentas para incrementar a
experiência com as redes sociais.

TV
Mídia que domina o entretenimento doméstico, a TV é um dos meios de comunicação que fazem parte da carteira de
representados da FTPI. Emissoras de audiência qualificada e programação regional.

Jornal
Como representante dos mais importantes grupos de comunicação de todo o Brasil, a FTPI disponibiliza os títulos de
maior credibilidade e circulação do país.

Rádios AM e Rádios FM
A FTPI tem a melhor cobertura no meio rádio. As emissoras com as maiores e mais qualificadas audiências na capital e
interior fazem parte do nosso portfólio de veículos.

Mídia Exterior
A FTPI trabalha com empresas afiliadas à Central de Outdoor e comercializa espaços em mídia exterior nas principais
capitais e também no interior. Temos também front lights, empenas prediais, bancas de jornais, back bus, abrigos de
ônibus, disciplinadores de pedestres, além dos tradicionais outdoors.
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5 dicas para turbinar seu
planejamento digital
Estratégias simples podem definir
uma trajetória online de sucesso.
Clique e confira 5 dicas preciosas
para criar um planejamento digital!

Anunciantes: o que muda no
Facebook após o escândalo da
Cambridge Analytica
Como as mudanças na política de
privacidade da rede social podem
afetar o desempenho das
campanhas de marcas

Cinema
Em 13 estados, 22 cidades, 476 salas de cinema e 211 salas digitais, a FTPI representa a Mobz, referência em cine-

Humor na publicidade: até que
ponto vale a graça

publicidade no Brasil.

O humor sempre foi um dos pilares

Novas mídias

mais fortes da publicidade, mas é
preciso acertar na dose para

O transporte coletivo é uma oportunidade excelente para a veiculação de campanhas criativas, impactando
potencialmente milhares de pessoas todos os dias. Comercializamos espaços publicitários nas plataformas da Linha 4

garantir sucesso

do metrô de São Paulo, espaços para campanhas publicitárias em sinalizadores aéreos nas estações de Metrô do Rio
de Janeiro, e no Metrô de Recife, oportunidades de mídia em painéis dinâmicos multimagem.
Também estamos presentes nos terminais rodoviários de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Minas Gerais, Mato
Grosso do Sul, Bahia, Pernambuco, Sergipe e Ceará.

Mídia On-line
Os maiores e mais importantes portais regionais são representados pela FTPI Digital. Para uma campanha inteligente
também em internet, fale com a gente.
Visite o site da FTPI Digital

Projetos Especiais e Eventos
A FTPI comercializa cotas em projetos especiais e patrocínios em eventos regionais de grande porte. Consulte-nos para
conhecer as melhores oportunidades de negócios.
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Jornal

FTPI São Paulo
(11) 2178-8700

Revista

FTPI Brasília
(61) 3035-3750

Rádio AM

FTPI Rio de Janeiro
(21) 3852-1588
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Compartilhe

FTPI Nordeste
(81) 2128-4350

Gosto 6

Rádio FM

FTPI Belo Horizonte
(31) 2105-3609
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TV

FTPI Curitiba
(41) 3026-4100

Partilhar

Cinem a

FTPI Cam pinas
(19) 3296-6224
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Mídia Exterior

FTPI Goiânia
(62) 98129-0250

FTPI Porto Alegre
(51) 99284-2534
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