
Mídia Kit 2021



A PubliMob é uma startup 
digital de mídia dentro dos 
carros de aplicativos da 
cidade de São Paulo.

Quem Somos?



Nossa proposta é levar sua marca até o 
passageiro de aplicativos. Criamos um espaço 
interativo dentro dos veículos, por meio de telas, 
para veicular anúncios e ações promocionais, 
conteúdos customizados e patrocinados, ações 
de mobilidade urbana interativas com utilização 
de QR Code para compras, etc.

Onde estamos?



A mobilidade urbana vem se 
transformando e os carros de 
aplicativos (Uber, 99, Cabify, entre 
outros) são uma realidade nos 
grandes centros urbanos, 
principalmente em SÃO PAULO, A 
MAIOR CIDADE DA AMÉRICA 
LATINA.

Porque os carros 
de aplicativos?



Perdendo apenas para algumas 
regiões americanas, São Paulo está 
entre as 4 cidades que mais utilizam 
aplicativos de transporte, segundo 
pesquisa global realizada pela Uber. 

Dados da 99 mostram que só pelo
app temos 18 milhões de 
passageiros e mais 600 mil 
motoristas cadastrados no Brasil.

O Brasil é o 
segundo país que  
mais utiliza Uber.

Fontes: https://99app.com/sobre-a-99/ e 
https://machine.global/numeros-da-uber/

https://99app.com/sobre-a-99/
https://machine.global/numeros-da-uber/


Através de nossa plataforma, você pode 
acompanhar em tempo real, com seu login 
e senha, onde está cada motorista e ver 
em quais horários os motoristas estão 
online.

Com a PubliMob, você gerencia sua 
campanha com login do cliente, 
visualizando seu material na programação 
e pode trocar materiais de sua campanha 
sem custo adicional.

Além disso, enviamos também checking 
fotográfico digital e relatório de 
comprovação de veiculação de suas 
campanhas.

Tecnologia PubliMob



Acompanhe via painel online o desempenho 
da sua campanha. Saiba em qual carro seu 
anúncio está aparecendo em tempo real.

Veja a mesma imagem que passa nas telas 
contratadas e verifique qual motorista está 
exibindo seus anúncios.

Oferecemos a evolução do Relatório 
Fotográfico em Tempo Real e consolidado 
mensal da campanha contratada.

Checking fotográfico 
digital da PubliMob



Matemarketing permite usar números e 
estatísticas para direcionar a criatividade da 
equipe de marketing.

A PubliMob é uma empresa inovadora e 
focada em resultados, oferecemos relatórios 
digitais tais como Facebook ADS, Google 
ADS e Mídia Programática.

Acompanhe de qualquer lugar os resultados 
da sua campanha e tome decisões 
estratégicas para melhorar e atingir seus 
objetivos baseado em números.

Marketing baseado 
em dados



QR Code – interação com mobile que permite ação para 
compras de produtos e geração de leads.

Pesquisa de Mercado com passageiros e motorista.

Ações e promoções exclusivas para passageiros e motoristas.

Banner em uma parte exclusiva da tela.

Display dentro do carro ao redor da tela

Distribuição de samplings e folders.

Ações



Um dos grandes desafios das empresas 
de transporte por aplicativo é o impacto 
na renda de seus parceiros.

A PubliMob oferece porcentagem dos 
lucros de publicidade aos motoristas dos 
carros cadastrados em nossa 
plataforma, garantindo um novo meio de 
aumentar seu rendimento por viagem. 
Isso tem ampliado o número de 
motoristas interessados em nossa rede, 
auxiliando também o aumento de 
inventário.

Impacto social na 
renda dos motoristas 
está no DNA da 
PubliMob.



Frota inicial - 100 carros 

Cada carro faz de 25 a 30 corridas por dia

Funcionamento das telas 24h

Funcionamento 30 dias por mês

Funcionamento de segunda a segunda

Média de 15 min por viagem

2 passageiros por viagem (média)

Média de 6.000 passageiros/dia (frota)

Média de 180 mil/mês (frota)

Números



VT 15” ou 30” (imagens estáticas, 

imagens animadas ou vídeos)

Média de 3 veiculações por corrida 

120 inserções/dia/ tela

3.600 veiculações/mês/tela

O que oferecemos?



Marque uma reunião com um 
representante da PubliMob, 
para receber uma proposta 
personalizada para suas 
ações de marketing.

Em busca de Planos e 
Ações com 100, 500 ou 
1.000 carros/telas?

Borguinho
borguinho@publimob.com.br
(11) 9 9988.9943


