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A ideia!
A PubliMob nasce da experiência de um dos sócios
Márcio Bhering como motorista de aplicativo nas ruas
da cidade de São Paulo. Entre uns passageiros e umas
conversas, teve a inspiração de criar um espaço de
Procuro & Ofereço, onde as pessoas poderiam colocar
suas vagas e serviços a serem contratados.

Após uma conversa com Carvalho Neto,
outro sócio fundador, resolveram criar um
espaço de publicidade em telas dentro
dos carros para divulgar: produtos,
serviços e marcas.

Assim a inspiração transformou-se em uma ideia, e a ideia
em uma startup, que naturalmente cresce rumo a sua
consolidação no mercado de Mídia Digital Out of Home.

Quem Somos?
PubliMob, é uma startup de
plataforma de mídia DOOH (digital
out of home) e publicidade interativa
dentro dos carros de aplicativos da
cidade de São Paulo.

A Proposta
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.

Mídia de
Alto Impacto
Seu anúncio a poucos centímetros do
passageiro, reduzindo a dispersão e
aumentando o tempo de exposição do
passageiro com a sua marca.

Mídia OOH ultrapassa TV
Segundo o Mídia Dados Brasil 2021, pela primeira vez na história
da pesquisa, a TV Aberta deixou de ser o principal meio de
comunicação no mundo da publicidade, os dados informam que
no quesito “Penetração do meio no total da população”, as
publicidades em TV alcançaram 87% das pessoas pesquisadas,
enquanto...

Mídia Digital e Out-of-home
bateram a marca de 88%.
A pesquisa complementa os números com Rádio AM+FM
(61%), TV por Assinatura (36%), Jornal Impresso+Digital
(27%), Revista (16%) e Cinema (15%).

Falando um pouco dos carros de aplicativos: o Brasil é o segundo país que
mais utiliza Uber no mundo, só perde para USA e São Paulo está entre as
4 cidades que mais utilizam a plataforma, segundo a própria Uber.

São 22 milhões de passageiros aptos a

O Brasil é o
segundo país
que mais
utiliza Uber

embarcar num dos mais de 600 mil carros.
Se falarmos da concorrente 99, os números também
impressionam. Segundo site da 99, são 18 milhões de passageiros e mais
600 mil motoristas cadastrados no Brasil.

Essas empresas crescem todos os anos no Brasil e o que
vemos é que “pegar um Uber”, ou “chamar um 99”, já faz
parte da vida de muita gente em São Paulo.
Os números e a prática nos dizem que os carros de
mobilidade por aplicativos em São Paulo, são, sem dúvida,
uma ótima oportunidade para investir e divulgar sua marca.

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

Tecnologia
PubliMob
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, temos a possibilidade de
anúncios geolocalizados vendidos por CPM.

Impacto social na renda
dos motoristas está no
DNA da PubliMob.
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 e um
Valor Mensal de ajuda de custo com internet, garantindo um

novo meio de rendimento por viagem. Isso tem ampliado o
número de motoristas interessados em nossa rede, auxiliando
também o aumento de inventário.
Além disso, temos um plano de Motorista Afiliado, onde o
motorista pode indicar anunciantes e ganhar uma comissão, e
oferecemos um Clube de Desconto PubliMob.

Números
Frota inicial - 50 carros
Cada carro faz de 30 corridas por dia (média)
Funcionamento das telas 24h (Frota)
Funcionamento 30 dias por mês (Frota)
Funcionamento de segunda a segunda
Média de 15 min por viagem
1.5 passageiros por viagem (média)
Média de 2.250 passageiros/dia (frota)
Média de 158 mil impressões por
mês por anúncio (frota)

Banner

Estático/Animado
com QRCode

Display de
Suporte

Formatos
Formato padrão 1024x600pixels
Tipos de Anúncio
Banner Estático/Animado com QRCode – 15s
Vídeo com QRCode – 15s
Banner Estático/Animado com QRCode – 30s
Vídeo com QRCode – 30s
Banner + Cupom de Desconto (link download PDF)
Banner + Conteúdo Patrocinado de 500 caracteres + Call to Action no post
Banner + Landing Page de Conversão
Display no Suporte da Tela (Valor por Carro + Custo de impressão da Gráfica)
Distribuição de Folder (Valor por Carro, não inclui impressão do material)

Marque uma reunião com um representante da PubliMob, para receber
uma proposta personalizada para suas ações de marketing.
Falar com Carvalho Neto e envie e-mail para
atendimento@publimob.com.br

