
Novos tempos, novos hábitos, novas mídias. 
Bem-vindo ao futuro da comunicação. 
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Mobilidade

´´75% das pessoas que vivem em áreas urbanas do mundo 
utilizam aplicativos de mobilidade.´´ 
Revista Exame, 2019.

´´De acordo com o aplicativo de transportes, mais de 550 milhões 
  de viagens já foram realizadas em todo Brasil.´´

Revista VEJA, 2019   

´´A mobilidade é o momento mais
relevante para as marcas.´´

´´O DOOH programático está sendo cada vez mais
 querido pelos donos de redes, agências e marcas, 
porque traz benefícios para todos.´´



Frame fabricado em material reciclado

TV Zanzar

Utiliza a energia do veículo

Controle de luminosidade automatizado

Paperless (não gera resíduos)
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Interatividade com o passageiro

Conteúdos em alta resolução

Atualização online

Campanhas geolocalizadas

Aúdio
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Marcas
Motorista

Passageiro

SociedadeConteúdo

+avaliação
+qualidade

+serviço
 +inovação

+economia
+mobilidade

+apoio a causas

+vendas
+precisão

+presença

+informação
+entretenimento
+promoções
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Audiência em Belo Horizonte

+120.000 
corridas/mês

1,7 
passageiros/corrida

10min 
looping

+2 
inserções/corrida

816.000 
impactos/mês

*

*campanha de Super Banner em 300 veículos.
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Dashboard Zanzar
300 veículos

monitorados 24h

Checking online

Relatório de inserção

Monitoramento 24h

Veículos geolocalizados
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Super Banner

Duração: 10"

4 inserções / corrida

Exibido no menu principal

Link para HTML customizado de até 60"

Vídeos e imagens

816.000 impactos mensais

HD

zanzar.com.brRastreado via satélite
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Gamification

HD

Experiência interativa com o cliente 

HTML customizado

Vídeos e imagens

Quiz / Game

QR Code.

Assinatura
Petlove

zanzar.com.brRastreado via satélite

Assinatura
Petlove

Curiosidades
do mundo pet

Quiz
Petlove

ASSINAR ASSISTIR JOGAR



Duração: 6",10" ou 15"

2 inserções / corrida

Alta resolução (HD)

Áudio

408.000 impactos mensais

Geolocalização

p
ro

d
ut

o

Vídeo

HDHD

zanzar.com.brRastreado via satélite
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Banner Interativo

Duração: 10"

2 inserções / corrida

Exibido no menu principal

Interatividade para mídia de até 15"

408.000 impactos mensais

Passageiro NÃO tem opção de fechar a mídia.

HD

zanzar.com.brRastreado via satélite
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Banner

Duração: 10"

2 inserções / corrida

Exibido no menu principal

408.000 impactos mensais

zanzar.com.brRastreado via satélite

HD
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Duração: 60", 70", 80" ou 90"

Segmentado por tema

Baixa dispersão

Alta Resolução (HD)

Áudio

204.000 impactos mensais

zanzar.com.brRastreado via satélite

HD

Branded Content
Conteúdo Patrocinado





QR Code

zanzar.com.brRastreado via satélite

A leitura do QR Code leva o passageiro 
para um link definido pelo anunciante. 
Assim, ele pode concluir a compra, 
cadastro, pedido, etc; de forma rápida e 
segura em seu próprio aparelho.

QR Code pode ser aplicado em todos os 
produtos da TV Zanzar.

Vídeo com QR Code

Banner com QR Code
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Parceiros e clientes



contato telefone email

Fale com
a zanzar

leonardo.ribeiro@fronttimidia.com.br98489 3345

contato telefone email redes

Fale com
a zanzar

priscilla@zanzar.com.br99470 8221

site redes

zanzar.com.br

email

contato@zanzar.com.br

https://www.zanzar.com.br
https://www.zanzar.com.br
mailto:contato@zanzar.com.br
mailto:contato@zanzar.com.br
mailto:contato@zanzar.com.br
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