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Internet das Coisas (IoT): saiba
como usá-la para se conectar
ao consumidor
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Mídia Exterior

Acesso à rede a partir de diferentes
objetos pode ajudar marcas a
entenderem as necessidades do
seu cliente.

Filtrar

4 fatores que influenciam os
consumidores

Brasil

TV Azul

Conhecer os hábitos do seu
consumidor é a chave para acertar
no tom da publicidade e chamar a
atenção dele ao seu produto.

Programação de TV de bordo nas frotas da Azul Linhas
Aéreas por todo o país.

6 tecnologias que prometem
facilitar a vida do publicitário
Conheça as plataformas que podem
ajudar a melhorar o desempenho
de uma marca nas redes sociais.

CE - Capital (Fortaleza)
Google Marketing Platform, a
nova plataforma para
publicidade online

TV Diário

Primeira emissora com programação 100% regional

Conheça a ferramenta que promete
otimizar o planejamento e
administração das campanhas de
marketing da sua empresa.

GO - Capital (Goiânia)
Mídias OOH se reinventam para
fisgar a atenção dos mais
jovens

Programa Coração
de Pescador

Incentiva a pesca esportiva consciente

PDFmyURL easily turns web pages and even entire websites into PDF!

Outdoors, placas e telas de LCD
estão ganhando espaço na
publicidade por serem tão eficientes
quanto as redes sociais quando o

assunto é conversar com os mais

MG - Capital (Belo Horizonte)

TV Balcão

novos.

Programação especial com ofertas de produtos e serviços
na grande Belo Horizonte
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Rádio AM

FTPI Rio de Janeiro
(21) 3852-1588

Compartilhe

FTPI Nordeste
(81) 2128-4350

Tweet

PDFmyURL easily turns web pages and even entire websites into PDF!

Rádio FM

FTPI Belo Horizonte
(31) 2105-3609

Partilhar

TV

FTPI Curitiba
(41) 3026-4100

topo

Cinema

FTPI Campinas
(19) 3296-6224
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FTPI Goiânia
(62) 98129-0250

FTPI Porto Alegre
(51) 99284-2534
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