


O consumidor passa cada dia menos tempo  dentro de 
casa e as mídias tradicionais como  tv, rádio e mídia 
impressa, vão cada vez mais  ficando de lado. Por 
outro lado, a mídia  externa nos últimos anos, mostra-
se com  resultados bem relevantes, sendo uma das  
que mais vem crescendo.

O mercado brasileiro de publicidade movimentou mais 
de R$ 17,5 bilhões na compra de mídia em 2019. 
Deste total, 
R$ 1.84 bilhões  foram investidos em mídia out of
home,  registrando alta de 31% sobre o ano anterior, 
assumindo o terceiro lugar com 10,5% dos 
investimentos , só perdendo para tv aberta e internet.
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Pesquisa recente do Nielsen mostra que 60% dos millennials
apontaram o OOH como uma mídia que passa credibilidade, 
enquanto banners on-line receberam 47%.

Resultados do levantamento feito pela Kantar Ibope Media 
e Target Group Index:

• No Brasil, esse tipo de mídia atinge 82% da população;

• Das pessoas impactadas pelas propagandas OOH, 65%

realizaram compras nos últimos 30 dias;

• Mais de 7600 marcas investiram em mídias OOH, em 2019;

• Marcas de sucesso alocam 13% de suas verbas em Out-of-Home

OOH é uma mídia sem adblocker
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Somos uma Adnetwork.
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Uma plataforma para assessorar agências e anunciantes
no processo de planejamento e compra de mídia OOH e
DOOH. Conectamos Marcas e Publishers (veículos) 24 x
7 x 365 dias por ano, atingindo o público certo e
otimizando os resultados da campanha.

Fomos selecionados para receber mentoria  e investimentos da 
WOW,  uma das maiores  aceleradoras do Brasil.

Uma grande conquista, mas para nós apenas  
o primeiro passo...
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Um clique
soluciona.

Pensou OOH?

Market Place
de mídia OOH e DOOH
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A MOOH 360º ADNETWORK 
está apenas no inicio de uma grande jornada.

Já mantemos acordos comerciais com os principais veículos de mídia OOH e DOOH do Brasil e 
trabalhamos com muita paixão para oferecer em breve uma cobertura internacional. 
No momento já fazem parte da rede MOOH:

+12OOO  
ativos OOH

+4000
telas DOOH

Cobertura :
23 estados  

366 cidades

+1500
Estabelecimentos comerciais

WWW.MOOHNETWORK.COM.BR

http://www.moohnetwork.com.br/


Somos o maior Marketplace Independente do Brasil

A MOOH 360º ADNETWORK 



Grandes 
Formatos

Front Light

Outdoor

Empena

Painel Rodoviário



Mobiliário 
Urbano

Icehot (tótem de água quente e gelada)

Bus Stop

Bioducha (tótem chuveiro de praia)

Relógio Digital

MUPI

Banca de Revista



Supermercado

Shopping

Restaurantes

Academias

Mídia 
Indoor



Truckdoor

Bike

Busdoor

Aeroporto

Taxidoor

Metrô (Envelopamento)

Mídia 
Transporte



Painéis LED

Empenas LED

Bancas LED

Digital
Out of Home
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Market Place + Planejamento OOH

Telas Ilustrativas
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Market Place + Planejamento OOH

Inventário Geolocalizado & Perfil

ATIVOS 00H / DOOH

• Geolocalização de ATIVOS OOH/DOOH 
por estado/cidade

• Mapeamos ATIVOS próximos a empresas e 
pontos de interesses como shoppings
centers, academias, salão de  beleza, 
restaurantes, parques, universidades, 
agências bancárias etc

BIG DATA PERFIL SOCIO-ECONÔMICO

• Análise/Seleção do ATIVOS com  
abrangência de até 5 km com base no 
pefil da população fixa / flutuante, 
faixa etária, classe social, domicílios,  
nível de educação, etc

• Perfil do cliente de cada região com 
base na renda per capita, consumo
mensal em mais de 100 categorias
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Market Place + Planejamento OOH 

Clusters de Interesses
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WI-FI TRACKER 

• Mensuração de devices / 
indivíduos que  passaram por 
cada ponto de OOH, além  de 
frequência / recorrência e 
horários de  maior fluxo

CLUSTERS DE INTERESSES

• Mapeamento  / Seleção de ATIVOS OOH 
próximos a  clusters de interesses

• Mapeamento de áreas geográficas / locais  
frequentados por determinado 
grupo/perfis de  usuários (Geobehavior). 

“QUERO ENCONTRAR ATIVOS  NA CIDADE DE PORTO ALEGRE 
PARA  IMPACTAR MULHERES COM FAIXA ETÁRIA DE 30-40 ANOS, CLASSE A E 

QUE  FREQUENTAM SALÕES DE BELEZA,
UNIVERSIDADES e ACADEMIAS
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Campanhas 2021
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Campanhas 2021



Todas as empresas e possiblidades de mídias  OOH/DOOH 
reunidas em uma única plataforma;

Informações completas (transparência) de todos  os 

pontos, serviços e produtos disponíveis;

Trabalho permanente de expansão da cobertura  em 

todo território nacional e internacional;

Facilidade e praticidade no planejamento e  compra de 

campanhas de OOH;

Visualização plena dos aspectos mais importantes de cada 

ponto, através da geo localização;

Checking fotográfico, por meio de envio de  

relatórios personalizados!

Ganho real de tempo, com significativa redução de  

prazos, na busca, seleção e compra de pontos e meios  

OOH, em diversas cidades, simultaneamente;

Canal de negociação específico e especial para  

Agências para compra de campanhas, através de  

um processo 100% escalável e seguro;

Ampliação das opções de mídia e meios na  

prospecção de clientes, na oferta de serviços e  

compra de campanha para os Anunciantes;

VOCÊ NÃO PAGA NADA A MAIS POR ISSO!

Nós apenas repassamos o preço do veículo, ou  

seja, mesmo preço, MUITO MENOS trabalho!
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Aqui vão 10 motivos
para tornar-se nosso parceiro.
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Venha com a MOOH 360º e Vamos Juntos 
Revolucionar a Compra de Mídia 

na América Latina!

MATEUS BÜCKER

Head Sales

51) 98161-9531

RICARDO ROESE 

CEO

(51) 999131.811

ALOISIO DIAS

Head  Growth

(51) 99971.7199

JOÃO  B.  REIS

CTO

(51) 99330-2000

FERNANDO RÖHSIG

CFO

(51) 9997-6930

https://www.mooh360adnetwork.com.br 

facebook.com/moohnetwork instagram.com/moohnetwork linkedin/mooh-360°-adnetwork 

https://www.instagram.com/moohnetwork


Mídia certa, para a pessoa certa,
no local e momento certos.


