


UMA NOVA E REVOLUCIONÁRIA MÍDIA EM SALVADOR

Desde a década de 90, o mercado publicitário de Salvador conta
com uma empresa criativa, que está sempre investindo em
novas mídias, tecnologias e meios inovadores de levar
mensagens publicitárias ao público alvo de seus clientes: a Rede
Outlight Mídia OOH.
Comprometida com o atendimento diferenciado ao seu cliente e
a prestação de um serviço baseado nos preceitos de qualidade,
segurança e confiabilidade, a Rede Outlight busca sempre
atender o mercado de forma ágil e segura, através de uma das
maiores e melhores coberturas de mídia exterior na cidade de
Salvador, com diversos pontos de exibição, nas principais vias e
bairros da capital baiana.
Com este espírito inovador a empresa sai, novamente, na frente
e traz para a terceira maior cidade do Brasil uma novidade que
vai agitar, e muito, o mercado de OOH: o BIGMUP®.



O BIGMUP®, são painéis em LED de altíssima resolução na posição vertical,
semelhante aos mobiliários urbanos usados nas maiores cidades do mundo
e as telas dos aparelhos celulares, localizados em pontos estratégicos da
cidade para permitir ampla cobertura.
Com isso, além de otimizar a criação por parte das agências, reduz
significantemente o custo com produção, por tratar-se de equipamento
eletrônico.

DIMENSÕES:
Largura:  3,00 m
Altura:  5,00 m

ÁREA ÚTIL DE VISUALIZAÇÃO:
Largura:  2,88 m
Altura:  4,60 m

MATERIAL:
Painel de placas de LED de alta 
definição, montado sobre estrutura 
de aço com acabamento em alumínio 
composto.



▪ Possui 3 milhões de Habitantes;

▪ É a terceira cidade mais populosa do Brasil ;

▪ Um dos principais destinos turísticos do Brasil;

▪ É a segunda cidade com maior procura entre turistas 

estrangeiros;

▪ Possui uma frota estimada em mais de 860.000 veículos.

SALVADOR- BA

PERFIL DE AUDIÊNCIA

SEXO

CLASSE

IDADE52% M
48% H

A=    3%
B=    25%
C=    58%
DE= 14%

10 a 17 ANOS=       15%
18 a 24 ANOS=       17%
15 a 39 ANOS=       38%
40 a 54 ANOS=       20%
Mais de 55 ANOS= 10%



Os novos painéis BIGMUP® localizam-se em pontos estratégicos nas
principais ruas e avenidas de Salvador, com fluxo intenso de veículos e
pedestres, atingindo assim alto impacto de visualização dos anúncios
veiculados, oferecendo uma ampla cobertura..

ROTEIRO GERAL
Nº Painel       Localização
BM-01 Av. Tancredo Neves -Ao lado do Ed. Ômega -Caminho das Árvores
BM-02 Av. Garibaldi, Flora Paulista, Sentido Iguatemi -Rio Vermelho
BM-03 Av. A.C.M, ASBAC –Pituba
BM-04 Av. Juracy Magalhães Jr. -Sentido Iguatemi –Rio Vermelho
BM-05 Av. ACM –Cidadela
BM-06 Av. Otavio Mangabeira, Academia Hammer–Patamares
BM-07 Av. Centenário, Victoria Center -Barra
BM-08 Av. Manoel Dias da Silva -Pituba
BM-09 Rua Oswaldo Cruz, sentido Ondina -Rio Vermelho
BM-10 Av. Luiz Viana Filho, Paralela, Le Parc-Sentido Aeroporto
BM-11 Av. Professor Magalhães Neto, Pituba
BM-12 Av. Otávio Mangabeira-Orla-sentido Armação –Corsário
BM-13 Av. Vasco da Gama –Fonte Nova
BM-14 Rua Pernambuco –Esquina com Manoel Dias da Silva –Pituba
BM-15 Av. Tancredo Neves –Posto BR Escola –Sentido Salvador Shopping



MAPA DA CIDADE DE SALVADOR



BIGMUP

AVENIDA TANCREDO NEVES | EDF. ÔMEGA - CAMINHO DAS ÁRVORES 
Avenida de fluxo intenso, considerada o coração da atividade empresarial da cidade.
Ao longo da Avenida encontram-se os maiores Shoppings de Salvador, o Shopping da
Bahia e o Salvador Shopping, além de inúmeros bancos, centros comerciais, hospital,
clínicas e faculdades.

Impacto:  459.057 Audiência: 234.154
ROTEIRO





BIGMUP

AV. ANITA GARIBALDI | FLORA PAULISTA – Sentido Iguatemi - RIO VERMELHO
Avenida nobre de Salvador, onde se concentram grandes centros médicos e empresarias,
Centros Comerciais, Hospitais, Condomínios e campus universitários, sendo importante via
de ligação entre bairros nobres de Salvador como Barra, Ondina e Rio Vermelho.
Principal via de acessos aos circuitos do Carnaval de Salvador.

ROTEIRO
Impactos:  533.900 Audiência: 220.503





BIGMUP

RUA OSWALDO CRUZ | Sentido Ondina - RIO VERMELHO
Área nobre da cidade, o Rio Vermelho é o bairro onde à noite acontecem os agitos de
Salvador, além de ser um bairro central e de ligação para Barra e outras localidades. É
caracterizado por ser um bairro boêmio e onde acontece a tradicional Festa de Iemanjá.
No bairro encontramos supermercados, faculdades, escolas, academias, bares,
restaurantes, centros empresariais e comerciais e condomínios residenciais.

ROTEIRO
Impactos :  662.248 Audiência: 297.598





BIGMUP

AV. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES | ASBAC – PITUBA
Avenida mais conhecida e movimentada em Salvador, onde estão localizados centros
comerciais, empresariais e médicos, além de clubes recreativos, escolas, laboratórios,
bancos, supermercados, bares e restaurantes.
Próximo ao Parque da Cidade, principal via de acesso aos Shopping Itaigara e Shopping
da Bahia.

ROTEIRO
Impactos :  684.910 Audiência: 330.398





AV. OTÁVIO MANGABEIRA – ORLA | CORSÁRIO
Rua da orla no sentido Pituba/Centro/ Centro de Convenções/Armação , grande fluxo de
veículos dos moradores que moram na parte Norte da Cidade e seguem em direção ao
trabalho e escolas. Em frente à Orla Marítima de Salvador, próximo a bares, restaurantes,
hotéis, boates, escolas e academias. É um bairro onde se tem vários locais de lazer e
entretenimento, além de diversos condomínios residenciais.

BIGMUP ROTEIRO
Impactos :  591.594 Audiência: 297.297





AV. MANOEL DIAS DA SILVA| PITUBA
Avenida localizada paralela à Orla Marítima de Salvador, próximo a bares, restaurantes,
hotéis, boates, escolas e academias. Principal avenida do bairro, é via de ligação com
outros bairros como Amaralina, Rio Vermelho, Ondina e Barra. É um bairro onde se tem
vários locais de lazer e entretenimento, além de diversos condomínios residenciais.

BIGMUP ROTEIRO
Impactos  1.149.084 Audiência: 494.281





AVENIDA CENTENÁRIO| VICTÓRIA CENTER - BARRA 
Local nobre de Salvador, próximo a supermercados, bancos, hotéis, hospitais, bares,
restaurantes e boates, o painel está localizado bem próximo ao elegante Shopping Barra,
de classes A e B, e a avenida que é o coração do Carnaval de Salvador. Principal acesso
para o circuito Barra-Ondina, na maior festa popular do país. Fica também próximo a
pontos turísticos como o Farol da Barra, o Cristo da Barra e o Porto da Barra.

BIGMUP ROTEIRO
Impactos :  636.619 Audiência: 293.765





BIGMUP

AV. JURACY MAGALHÃES JR | Sentido Iguatemi – RIO VERMELHO
Avenida nobre de Salvador, onde se concentram grandes centros médicos e empresarias,
Centros Comerciais, Hospitais e Condomínios residenciais, sendo importante via de
ligação entre bairros nobres de Salvador com a Av. ACM.

ROTEIRO
Impactos : 1.371.350 Audiência: 606.162





AV. OCTÁVIO MANGABEIRA | ACADEMIA HAMMER – PATAMARES
Avenida localizada em frente à Orla Marítima de Salvador, próximo a bares, restaurantes,
hotéis, boates, escolas e academias. É um bairro onde se tem vários locais de lazer e
entretenimento, além de diversos condomínios residenciais.

BIGMUP ROTEIRO
Impactos:  591.594 Audiência: 297.297





AV. LUIZ VIANA FILHO (PARALELA) | LE PARC – Sentido Aeroporto
Av. com 9 km de extensão, que margeia vários bairros da cidade, ligando o Centro da
cidade ao Aeroporto e à Estrada do Coco. Nela estão localizados o Centro Administrativo
de Salvador, hospitais, parque de exposições, faculdades, concessionárias de veículos,
Shopping Paralela, centros empresariais e comerciais e grandes condomínios
residenciais.

BIGMUP ROTEIRO
Impactos :  1.017.860 Audiência: 487.960





AV. PROFESSOR MAGALHAES NETO – Sentido Salvador Shopping
Uma das principais vias de ligação entre a Orla do Bairro da Pituba com o maior centro de
compras e conglomerado de bancos de Salvador. Ao lado de Escolas e em frente ao
Hospital da Bahia e cercado por concessionárias de automóveis e posto de gasolina.

BIGMUP ROTEIRO
Impactos :  459.057 Audiência: 234.154





AV. VASCO DA GAMA – Sentido Arena da Fonte Nova
Situado numa das avenidas mais movimentadas de Salvador, em frente ao Dique do
Tororó, atração turística e ao lado do “templo” do futebol baiano: a Arena Fonte Nova.
Região de grande densidade populacional e caminho para o centro da cidade.

BIGMUP ROTEIRO
Impactos : Audiência:





RUA PERNAMBUCO – Esquina Manoel Dias da Silva - Pituba
Rua perpendicular à Orla Marítima de Salvador, próximo a bares, restaurantes, hotéis,
boates, escolas e academias e supermercados. A Rua Pernambuco é uma importante
ligação entre a orla do bairro da Pituba com a Av. ACM, uns dos principais corredores da
cidade.

BIGMUP ROTEIRO
Impactos : Audiência:





AV- ACM – 2655 Cidadela- Parque Bela Vista
Uma das principais avenidas de Salvador – Em frente a nova estação do BRT, perto de
Faculdaes, Comércio intenso e Clinicas

BIGMUP ROTEIRO
Impactos : Audiência:





AVENIDA TANCREDO NEVES – Posto BR Escola

Avenida de fluxo intenso, considerada o coração da atividade empresarial da cidade.
Ao longo da Avenida encontram-se os maiores Shoppings de Salvador, o Shopping da
Bahia e o Salvador Shopping, além de inúmeros bancos, centros comerciais, hospital,
clínicas e faculdades.

Latitude -12.981267 Longitude -38.449922 Impactos : ND Audiência: ND
BIGMUP





Para anunciar no BIGMUP® os clientes contam com 15 painéis, distribuídos em 03 pacotes à sua escolha o 
que melhor se adaptar às suas necessidades e ao perfil do seu público alvo.

Horário de funcionamento: das 6 às 23:59 (12 horas/dia)

PERIODO DE VEICULAÇÃO: 14 DIAS CONFORME TABELA
DIA DE INÍCIO DAS INSERÇÕES: QUINTA-FEIRA

ROTEIRO
PACOTE

“A”
PACOTE

“B”
PACOTE

“C”

Nº de painéis :

Tempo de cada
inserção:

05

09 seg
(a cada loop de 1 minuto)

10

09 seg
(a cada loop de 1 minuto)

15

09 seg
(a cada loop de 1 minuto)

Nº de inserções
por dia/painel: 1.080 inserções 1.080 inserções 1.080 inserções

Total de inserções 
no período/painel:
Total Geral:

15.120 inserções
(14 dias)

75.600 inserções

15.120 inserções
(14 dias)

151.200 inserções

15.120 inserções
(14 dias)

226.800 inserções



Especificações técnicas do BIGMUP®

LED ALTA DEFINIÇÃO
16.7  milhões de cores
Angulo de visão: vertical 120º , Horizontal 120º 
Alta luminosidade: 6.000cd/m2
Alta Definição HD: mais de 720 pixels (480x768) pixels de resolução

Distância ótima de visualização de 6 a 90 metros

Características Técnicas do Material para Veiculação

Dimensões do Arquivo:  480 X 768 Pixels (vertical) 

Formatos de Saída: 
• Vídeo: AVI, MP4, MPEG
• Imagem: JPG

Resolução: RGB / 150 DPI (qualidade)

Frame Rate: Máximo de 30 fps (quadros por segundo)

Tempo de cada inserção: 9 segundos 
Prazo de Entrega do Material: 72 horas antes da veiculação





Alameda Salvador, 1057, Torre América, Sala 413  
Caminho das Árvores, Salvador/BA

Contato Comercial:

71 3363.2546 | 98153.7371


