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SOBRE A 
STAR PAINÉIS

Com mais de 30 anos de atuação e experiência em mídia exterior,

a STAR PAINÉIS entende que a velha e boa frase:

‘‘QUEM NÃO É VISTO NÃO É LEMBRADO’’ é insubstituível,

e por isso estamos propondo uma visão diferente para o mercado de 

mídia exterior, tudo isso para conectar sua marca ao consumidor 

de maneira efetiva, impactante e que gere os resultados pretendidos.

Somos especialistas na locação de espaços publicitários para 

 exposição da sua marca. Com mais de 3 milhões de 

consumidores atingidos mensalmente.

A STAR PAINÉIS garante que seu anúncio atinja o público durante 

atividades do dia-a-dia. Seja na cidade ou na rodovia. Com ampla

experiência e uma gama de espaços com qualidade de exibição.

Com a STAR PAINÉIS é impossível sua marca passar despercebida.



PAINEL  RODOVIÁRIO 

VANTAGENS 

Trata-se de um painel com estrutura em madeira e 
com medidas variadas, localizados nas principais rodovias 
do Estado do Paraná, com grande uxo de veículos, garantindo 
alto impacto visual de 24 horas de exposição e valorizando a 
mensagem da campanha e a marca.

Milhares de veículos de diversas cidades impactados em 
um só dia.

Grande cobertura nas principais rodovias do Paraná, 
em locais com ótima visibilidade.

Ideal para xação da marca, divulgação de produtos e 
mensagem institucional



OUTDOOR

VANTAGENS 
Ideal para complemento de campanhas, com 14 dias de 
exposição.

Localizado em vias estratégicas, atingindo diversos tipos 
de público.

Divulgação de produtos e da marca.

Eventos e mensagem institucional.

Trata-se de um produto de comunicação instantânea e
objetiva, de grande impacto. Estratégicamente localizado 
nas áreas de grande uxo.
Disponíveis nos tamanhos padrões de 9x3 metros 
podendo ser duplo e triplo.



FRONT LIGHT
É um painel estratégicamente localizado 
nas vias de grande uxo de veículos e pessoas, 
que se destaca por possuir iluminação frontal, 
gerando maior visibilidade além de estar visível 
noite e dia, ou seja, sua marca 24 horas com 
total visibilidade.

VANTAGENS 
24 horas em evidência, por possuir iluminação frontal. 
Visibilidade total de dia e noite .

Localizado nas principais vias da cidade, em locais 
estratégicos atingindo diversos públicos.

Grande formato, maior visibilidade e grande impacto 
visual, impossível passar despercebido.

Impressão em lona, mais qualidade e durabilidade.
 



EMP  ENA 

VANTAGENS 

Ideal para complemento de campanhas.

Localizado em vias estratégicas, atingindo diversos tipos 
de público.

Divulgação de produtos e da marca.

Eventos e mensagem institucional.

Trata-se de um produto de comunicação instantânea e
objetiva, de grande impacto. Estratégicamente localizado 
nas áreas de grande uxo e instalados na parte superior das 
paredes externas. 



PROJETOS ESPECIAIS 

APLIQUE ADICIONAL 

CONJUNTO DE MÍDIA 



FRONT´S 
MÍDIA FREEWAY
Porto Alegre / Ozório - RS



CANCELAS 
MÍDIA FREEWAY



PLACAS PVC
MÍDIA FREEWAY



PLACA ADESIVADA
DE CABINE
MÍDIA FREEWAY



PAINEL DE
PUBLICIDADE
MÍDIA FREEWAY



SAMPLING
MÍDIA FREEWAY



PLACAS INDICATIVAS 

MÍDIA FREEWAY



PLACAS INDICATIVAS 

MÍDIA FREEWAY



PONTA GROSSA 
5º MAIOR CIDADE DO PARANÁ

Outdoor 

Painel 
de Led 

Front 
Light

Outdoor Painel 

355.336 MIL HABITANTES.

POTENCIAL DE COMPRA DE 
8,9 BILHÕES EM 2020.

PASSOU DE  82º PARA 68° EM
POTENCIAL DE CONSUMO 

NO BRASIL.

MAIOR ENTRONCAMENTO 
RODOVIÁRIO DO SUL DO BRASIL.

POSSUI O MAIOR PARQUE 
INDUSTRIAL DO INTERIOR DO

PARANÁ.

COOPERATIVAS AGROPECUÁRIAS COM 
FATURAMENTO DE 8 BILHÕES.



42.99867-7744  


