


A Eldorado Propaganda atua há 61 anos 
no mercado de mídia exterior, com pontos 
estrategicamente selecionados 
oferecendo aos seus anunciantes a 
melhor visibilidade nas principais vias de 
Santa Catarina. 

Moderna, tecnológica, experiente e com 
mão-de-obra qualificada para oferecer o 
que há de melhor em mídia exterior, 
assim é a Eldorado. Com foco em pessoas 
e em oferecer o melhor para a visibilidade 
da sua marca.



Pioneira no Brasil a 
instalar tabuletas sobre 
tubulão metálico, 
valorizando a mensagem 
do anúncio.

Aptos a atender todas as 
necessidades, de um 
pequeno letreiro até um 
gigantesco painel com a 
mesma qualidade.

Colaboradores 
capacitados, treinados 
sempre com uma 
eficiente orientação 
técnica.

Maior grupo 
independente de 
empresas de mídia 
exterior de SC, 
Florianópolis, Blumenau, 
Joinville e Itajaí.

Vanguardista, busca as 
novas tecnologias 
mantendo seu padrão de 
qualidade e inovação.

Opera nos principais 
mercados de SC, 
cobrindo pólo industrial e 
turístico.





POSICIONAMENTO
Quem não é visto não é 
lembrado.  A mídia 
OOH atinge com 
eficiência um público 
amplo e variado.

GRANDE IMPACTO
O principal objetivo é 
permanecer na mente do 
cliente o maior tempo 
possível e ter um impacto 
positivo.

PRESENÇA DE MARCA
Agregar valor a marca 
em diferentes canais e 
mostrar sua força através 
da comunicação, 
gerando um recall de 
sua marca.

DIVULGAÇÃO
 Divulgar seu negócio para 
um público que ainda não 
foi alcançado e reforçar 
para aqueles que já são 
clientes/consumidores.



AV. ATÍLIO PAGANI



No site da Eldorado você tem acesso ao acervo 
completo, podendo filtrar por bairros e cidades. 
Para ver fotos, mapas de localização e pontos de 
referência acesse:



Solte a imaginação e dê mais destaque ao seu anúncio 
apostando em apliques. 
Veja alguns exemplos realizados especialmente para 
nossos clientes e confira as inúmeras possibilidades. 
Para calcular corretamente o seu aplique, segue abaixo 
esquema gráficos para análise de disponibilidade, prazo 
e valor de produção de acordo com o seu projeto.





BI-SEMANA PERÍODO

02.21

04.21

06.21

08.21

10.21

12.21

14.21

16.21

18.21

20.21

22.21

24.21

26.21

28.21

30.21

32.21

34.21

36.21

38.21

40.21

42.21

44.21

46.21

48.21

50.21

52.21

04/01a 17/01

18/01 a 31/01

01/02 a 14/02

15/02 a 28/02

01/03 a 14/03

15/03 a 28/03

29/03 a 11/04

12/04 a 25/04

26/04 a 09/05

10/05 a 23/05

24/05 a 06/06

07/06 a 20/06

21/06 a 04/07

05/07 a 18/07

19/07 a 01/08

02/08 a 15/08

16/08 a 29/08

30/08 a 12/09

13/09 a 26/09

27/09 a 10/10

11/10 a 24/10

25/10 a 07/11

08/11 a 21/11

22/11 a 05/12

06/12 a 19/12

20/12 a 02/01

BI-SEMANA PERÍODO

02.22

04.22

06.22

08.22

10.22

12.22

14.22

16.22

18.22

20.22

22.22

24.22

26.22

28.22

30.22

32.22

34.22

36.22

38.22

40.22

42.22

44.22

46.22

48.22

50.22

52.22

03/01a 16/01

17/01 a 30/01

31/01 a 13/02

14/02 a 27/02

28/02 a 13/03

14/03 a 27/03

28/03 a 10/04

11/04 a 24/04

25/04 a 08/05

09/05 a 22/05

23/05 a 05/06

06/06 a 19/06

20/06 a 03/07

04/07 a 17/07

18/07 a 31/07

01/08 a 14/08

15/08 a 28/08

29/08 a 11/09

12/09 a 25/09

26/09 a 09/10

10/10 a 23/10

24/10 a 06/11

07/11 a 20/11

21/11 a 04/12

05/12 a 18/12

19/12 a 01/01



Pagamento em 30 dias a partir do inicio do período.
Tabela válida a partir de 01/01/2021.




