
No combate à COVID-19



Olá! Como vai? Desejamos que estejam todos muito bem 
e acredite !!!!! VAI PASSAR. 

Pensando assim preparamos um modelo de negócio  
voltado para o combate do COVID 19.

 Instalaremos equipamentos holográ�cos em  Supermercados, 
Farmácias  e Delicatéssen  com grande circulação de pessoas, no 

conteúdo será exibido e a marca e produtos dos 
patrocinadores/anunciantes,  mensagens de proteção ao 

COVID 19, produtos e marca da rede de Farmácias, 
Supermercados etc......

ASSISTAM OS VÍDEO ABAIXO E TENHAM O REAL IMPACTO DA 
VISIBILIDADE DE SUA MARCA NESSA CAMPANHA

Clique nos links abaixo para assistir os vídeos:

https://www.youtube.com/watch?v=2_Tc8Ni_Abc&feature=youtu.be

              

Lorem ipsum

https://youtu.be/SbN9GTt3u4E

https://www.youtube.com/watch?v=2_Tc8Ni_Abc&feature=youtu.be
https://youtu.be/SbN9GTt3u4E


Operação e Investimento :
A Ânimex é a pioneira e líder dessa mídia no mercado nacional, e entendemos 

que cada negócio terá uma quantidade e modelo de equipamento 
diferenciado para melhor atingir o seu público, para isso criamos uma tabela 

decresciva de acordo com número de equipamentos local, em caso de 
grandes quantidades para rede de lojas, teremos um consultor pronto 

a ateder a sua demanda.

 Criação de conteúdo especí�co para cada anunciante: 
Cada anunciante poderá escolher  o seu conteúdo livremente e não poderá 

ultrapassar 20” por anuncio. N0 anúncio deverá constar a marca do 
anunciante, textos e no máximo 2 produtos, esse vídeo tem um custo 

de R$ 400,00

 Instalação e operção dos equipamentos:
O Valor da instalação até 3 equipamentos é de R$ 250,00. Daremos

 treinamento su�ciente para que o próprio estabelecimento nomeie uma ou 
mais pessoa(s) para receber essas informações e possa operar o equipamento 

sem di�culdades, mantemos um canal de SAC 24h para qualquer problema 
operacional ou de qualquer outra natureza.

 

         Modelos dos equipamentos e acessórios
Dispomos de 02 modelos para esse �m. Cada estabeliamento deverá receber 

uma visita técnica para que nossa equipe possa  sugerir o melhor local de 
instalação, a necessidade de se instalar o equipamemto com acessório de 

proteção ( cúpulas arílicas ) ou mesmo já instalar o equipamento com  
a cúpula protetora.

Prevemos que cada loja deva ter no mínimo 3 equipamentos para um 
resultado satisfatório e que esse pacote custará R$ 900,00 mês, mas isso pode 

ser ampliado e sendo assim cada equipamento extra terá um custo de 
R$ 250,00 – o período mínimo de locação será de 3 meses.

Caso se já necessário a instalação com cúpula acrílica, a locação do 
equipamento terá uma cobrança extra de
 R$ 350,00 mês / equipamento / 3 meses



https://youtu.be/xbw5m6-mUP8         

https://www.youtube.com/watch?v=gRT-umYLrJk

https://youtu.be/8OMvhNs7v1c         

https://www.youtube.com/watch?v=nlAU3rhSh2Y&feature=youtu.be         

Clique nos links abaixo para assistir os vídeos:

 

                                                  

AD 30 

-  

    

VD FA 60N 

–  

56 cm de diâmetro, sem cúpula protetora e com cúpula protetora

30 cm de diâmetro com cúpula acrílica e bateria portátil

https://youtu.be/xbw5m6-mUP8         
https://www.youtube.com/watch?v=gRT-umYLrJk
https://youtu.be/8OMvhNs7v1c 
https://www.youtube.com/watch?v=nlAU3rhSh2Y&feature=youtu.be   


Representantes Comerciais

 Marcos Benjamim – BA
(71) 991420910
marcos@animexhologra�as.com
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(11) 9 7262 0886
reginaldo@vrmkt.com.br

 Liz Ziemer
(11) 9 9790 4232
lizmziemer@gmail.com

 Bruno Sender - RJ
(21)  9 8603 006
Brunosender18@gmail.com

Lenadro Nascimento – RJ
(21) 96463 7322
Leandrovargasrj@hotmail.com
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Entre em contato.


