
MÍDIA MÓVEL



móvel
Caminhão modelo Iveco Daily 55C16 com duas telas de LED que possi-

bilita a visualização nos dois sentidos da rua. A imagem transmitida 
pode ser estática ou em movimento e com ou sem som. A sonorização 

tem longo alcance e o sistema de áudio conta com sub-grave, o 
mesmo utilizado nos cinemas de última geração, dando um efeito 

grandioso à música ou spot do cliente.

 Caminhão equipado com duas telas de LED;
 Tela PH 10mm real. 3,84m X 1,92m;
 Mobilidade, versatilidade e tecnologia ligadas a sua marca.
 Leva sua marca onde você quiser;
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móvel

 Caminhão com duas telas de LED que possibilita a visualização nos dois 
sentidos da rua. A imagem transmitida pode ser estática ou em movimento e 
com ou sem som. A sonorização tem longo alcance e o sistema de áudio 
conta com sub-grave, o mesmo utilizado nos cinemas de última geração, 
dando um efeito grandioso na música ou spot do cliente.

  Gerador de energia Cummins de 25 KVA.
  Adesivos personalizados nas portas e capô.



IVECO DAILY 55C16
MEDIDAS DO CAMINHÃO

7,25 m de comprimento
2,25 m de largura
3.50 m de altura

MEDIDAS TELA
Tela PH 10mm real. 3,84 x 1,92

Resolução: 800 x 400 px

IVECO DAILY 55C16
MEDIDAS DO CAMINHÃO

7,25 m de comprimento
2,25 m de largura
3.50 m de altura

MEDIDAS TELA
Tela PH 10mm real. 3,84 x 1,92

Resolução: 800 x 400 px

Exibição por Cotas

OBS: Percorremos todo o território nacional

6 horas de exibição

10 cotas disponíveis;

360 inserções/cota;

Exibição estática de 5 segundos;

Volume mínimo de 10 cotas;

5 cotas adicionais.



Exibição Exclusiva

CONTEÚDO EXCLUSIVO DO CLIENTE
valor sob consulta

DIRETOR

A contratação de forma exclusiva do caminhão abre uma gama de possibilidades para
sua utilização. O Cliente pode utilizar para tanto simples exposição de marca, quanto 

para alguma atividade de interação com o público.
O caminhão ainda pode ser personalizado, adesivado, tem flexibilidade de horário para 
eventos fechados. Pode ser utilizado em qualquer tipo de evento, de pequeno, médio 

ou grande porte, eventos empresariais ou particulares.
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