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Projetos Especiais 
A H Mídia conta com um núcleo chamado Projetos Especiais, focado

em dar soluções às necessidades dos clientes. A equipe desse núcleo cria 
mídias sob medida para instalação nos mais diversos ambientes, com 

criatividade, inovação e compromisso de satisfação.

Alguns desses projetos podem atender não somente a um
cliente específico, mas a um nicho do mercado, podendo ser

pensados tanto para Front Light, com aplicações e formas
diferentes, quanto para vitrines, telas (tv, murais) ou

qualquer outra necessidade.



P. Especiais - Front Light 



Painéis Especiais
Front Light 



P. Especiais - Vitrine Digital 
 Módulos de LED para locação com imagens nítidas e brilhantes, 

movimento e atualização remota em tempo real – chamando atenção 
do consumidor que passa em frente a sua loja.

Locação de módulos de LED com atualização remota de conteúdo;
Imagens nítidas e brilhantes, movimento e atualização em tempo real;
Conteúdo variado e customizado de acordo com cada projeto;
Conteúdo digital que permite agilidade e maior segmentação.



P. Especiais - Aeroportuária 
Com o crescente número de passageiros que embarcam e 

desembarcam no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, 
a Mídia Aeroportuária passou a ser um eficaz veículo de comunicação, 

possibilitando atingir a este segmento de público específico.

 Espaço de comunicação qualificado e indicado para atingir um segmento de 
público específico e formador de opinião;
 Mídia direta, objetiva e com target específico;
 Interage com público que busca inovação em produtos e serviços;
 Espaço com disposição para mídias de grande impacto



P. Especiais -  HEI - Comunicação
Inteligente

Com a proposta de otimizar ferramentas de comunicação como 
e-mails, murais, cartazes, folders, circulares, eventos e campanhas, a 

H Mídia cria a Hei – Comunicação Inteligente.

A Hei é um canal digital flexível, podendo ser utilizado não somente 
comercialmente, mas também para o Endomarketing da sua empresa.
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