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Vitória Volta Redonda

Quem atendemos?

   O que é e pra quem é?



   O que é e pra quem é?

TV Corporativa | Mural Digital

A TV Corporativa, também conhecida por 
Mural Digital Corporativo e derivações que a 
gente já reconhece por aí, é um meio 
extremamente rápido e e�ciente pra se 
comunicar no ambiente da sua empresa, 
loja, universidade ou qualquer outro local 
em que o público ali presente é a fatia 
perfeita da comunicação. 



                              Vamos lá:

você está no escritório e precisa comunicar
uma novidade aos colaboradores.
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Se você tem uma programação interessante, notícias
e editorias variadas relevantes, a mensagem vai chegar

ao destino com muito mais facilidade e com tempo quase zero. 

Recorde de audiência em
derrota do Brasil na Copa Feminina



E o que eu preciso pra ter
uma TV Corporativa da NOVA?



TVs - é claro - conectadas à computadores com rede. É isso. Desde 2008, enfrentamos os
mais diversos desa�os de estrutura, bloqueios, mil reuniões com equipes de TI. Isso fez

com que criássemos as soluções para qualquer tipo de estrutura. 





A Nova tem seu time formado por publicitários, jornalistas e designers.
Conteúdo e estratégia de comunicação é a nossa praia.

Conte com a gente pra criar tudo o que você precisar de conteúdo,
além dos informes instantâneos que qualquer colaborador autorizado poderá inserir

na programação em segundos.



Um canal da NOVA
na minha empresa?
NÃO! O canal de comunicação é 100% do cliente, 
com identidade visual do cliente, diretrizes de 
comunicação e tudo o mais.
A nossa solução é artesanal, taylor made, sob 
demanda, customizada, como preferir chamar.
E não vendemos produtos prontos.
Desde o tipo de animação até as editorias de 
entretenimento serão selecionadas
em conjunto com o cliente.



Quanto custa?

Como no slide anterior a gente já mencionou, cada projeto é um projeto.
É preciso avaliar os cenários de cada cliente e assim preparar a proposta. 



Entre em contato com a
gente, rapidinho a gente se entende
e prepara um escopo para um
projeto completo de comunicação
digital na sua empresa.


