PONTOS WAM PUBLICIDADE

Prezado
cliente,

A WAM Publicidade foi fundada em 1988 com o obje2vo de atuar no mercado de
publicidade em geral.
Em 1992 quando foi sancionada a atual lei de mídia exterior do Rio de Janeiro, a WAM
iden2ﬁcou nesse formato de mídia uma ó2ma oportunidade. Atuando como veículo de
comunicação e usando da sua experiência, decidiu inves2r nessa ferramenta de
marke2ng e se especializou em veículo de mídia exterior (OHH – Out of Home
Adver2sing). O tempo provou que a decisão foi acertada e a WAM tornou-se uma
referência OHH no Rio de Janeiro.
A WAM foi pioneira em exibir publicidade através de painel em empena cega
(publicidade em paredes de prédios sem janela). Atualmente, detém o reconhecimento
e a credibilidade de seus clientes e até mesmo da concorrência. Para isso, mantém
contratos com os melhores pontos em visibilidade e impacto das zonas sul e norte
do Rio de Janeiro, alguns com renovações há mais de 15 anos.
Nossa missão é exibir em mega painéis as grandes ideias das agências e clientes.
Dando destaque e visibilidade as campanhas e mensagens, em locais de grande ﬂuxo
de veículos e pedestres a um preço justo. Proporcionar excelente recall com segurança
e conﬁabilidade para quem anuncia, respeitando as normas e leis vigentes possuindo
em seu Por[ólio somente pontos legalizados e exclusivos.
Além disso, a WAM é registrada na prefeitura e é, também, ﬁliada ao SEPEX (Sindicato
das Empresas de Publicidade Exterior do Rio de Janeiro) tendo, inclusive, um dos sócios
como membro da diretoria. No primeiro semestre de 2014, atuamos em conjunto com a
ABA (Associação Brasileira de Anunciantes); o Grupo de Mídia, a ESPM (todos do Rio de
Janeiro) e a FENAPEX (Federação Nacional da Publicidade Exterior), na elaboração do
Guia de Conduta e Melhor Prá2ca da Mídia Exterior. Guia esse que vem contribuir para
a necessidade de se estabelecer parâmetros técnicos e é2cos que orientem anunciantes,
agências e veículos na contratação e o2mização dos serviços de mídia exterior.
O painel em EMPENA CEGA tem algumas vantagens sobre a mídia impressa e/ou
televisiva. Algumas são: maior impacto (painel em formato gigante); não depender
de compra de jornais ou revistas e nem estar em casa com a TV ligada, no canal do
anunciante na hora do intervalo; além de ser uma veiculação mais econômica para o
anunciante em relação ao CPM (custo por mil) se comparado com revistas, jornais e TVs.
Queremos nos apresentar, a WAM Publicidade tem a solução para o seu anúncio.
Atenciosamente,
Mário Monteiro
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RIO DE JANEIRO

LOCALIZAÇÃO: Av. Presidente Vargas, 817 – CENTRO - RJ
FORMATO: 10x30m (300m²)

LOCALIZAÇÃO: Av. Princesa Isabel, 323 - COPACABANA
FORMATO: 9x18m (162m²)

CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS/MÊS: 749.890 (Fonte CETRIO – 2008)

CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS/MÊS: 1.800.000 (Fonte CETRIO – 2000)
CIRCULAÇÃO DE PEDESTRES/MÊS: 1.944.000 (Estimativa – 2002)

LOCALIZAÇÃO: Av. Ataulfo de Paiva, 341 - LEBLON
FORMATO: 16x18m (288m²)

LOCALIZAÇÃO: Rua Barata Ribeiro, 530 - COPACABANA
FORMATO: 10x18m(180m²)

CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS/MÊS: 639.990 (Fonte CETRIO – 2005)

CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS/MÊS: 1.800.000 (Fonte CETRIO – 2000)
CIRCULAÇÃO DE PEDESTRES/MÊS: 1.944.000 (Estimativa – 2002)

