
 

 

 

 

O seu produto em movimento 



  

PROMOTIENDA Videomonitores     e     Publicidade    Dinâmica. 

 
PromoTienda nasceu em 1992 com o 

desenvolvimento de um novo projecto que consistia 

em instalar em diferentes cadeias alimentares, 

monitores de televisão em locais estratégicos 

dentro do supermercado, vendo as ofertas do 

dia. Desde leitores VHS, leitores de DVD, ecrãs TFT 

com cartões de memória CF, a tablets interactivos. 

Hoje podemos oferecer equipamento profissional 

com ligação à Internet via cabo, Wi-fi ou 3G. 

 
A nossa experiência no sector da instalação  

de Videomonitores Publicitarios em Centros 

Comerciais, Grandes Lojas e Pontos de 

Venda,  levou-nos  a  posicionar-nos  como  

um  fornecedor  de   referência   em   Espanha 

e na União Europeia, com mais de 20.000 

instalações em mais de 3.500 pontos de venda. 

 
 
 

POR QUE 

 
 
 
 

Oferecemos um serviço integral 

de dinamização do ponto de 

venda através de uma gama 

completa de monitores vídeo 

publicitários. 

A PromoTienda é uma empresa 

especializada na  instalação de 

 



 
 

 

 
 
 
 
 

VANTAGENS 
PARA O SEU 

NEGÓ
 
CIO 

 

 

DIFERENCIAÇÃO 

Ferramenta diferenciadora em relação à 

concorrência. 

 
IMAGEM DA MARCA 

Construir imagem de marca através da 

utilização de elementos diferenciadores. 

 
OLHAR E OUVIR 

Maior quantidade e qualidade de informação 

do que materiais gráficos estáticos. 

 
ESTIMULAÇÃO DA MEMÓRIA 

Reforço das campanhas realizadas noutros 

meios de comunicação social. 

 
ATRACÇÃO 

Capta a atenção do consumidor. 

 
CUSTO ACESSÍVEL 

Custo inferior ao da publicidade estática tradicional. 

 
COMPRA IMPULSIVA 

Forte poder de persuasão. 

 
PROMOÇÕES 

Excelente suporte em campanhas promocionais. 

 
SEGMENTAÇÃO 

Alcança o seu público-alvo com precisão. 

 
FLEXIBILIDADE 

Combine e atualize rapidamente o conteúdo. 

 
PROFITABILIDADE 

Excelente relação ROI. 



 
 

 

 
 
 
 
 

TRANSFORMA 

O PONTO DE 

VENDA NUM 

PONTO DE 

NEGÓ CIO 
 

 

El punto de venta es el lugar más adecuado para 

influir en el consumidor, ya que está más receptivo 

en el momento de la compra a una comunicación 

bien enfocada. 

 
La presencia de un producto en el lineal no es 

suficiente para motivar la compra. Es necesario 

que el producto persuada, cobre vida, que ofrezca 

algo más y mueva al consumidor a actuar. 

 
Para diferenciar el producto frente a la competencia 

y crear valor añadido en el punto de venta, la 

publicidad audiovisual es la mejor herramienta 

existente. 

 
PromoTienda ofrece a sus clientes una amplia gama 

de Monitores Profesionales con reproductores de 

Imágenes, Video y Sonido de muy alta calidad y 

preparados para funcionar 24 horas 365 días sin 

interrupciones. 

 
Nuestro objetivo es aportar innovación a su 

empresa, mejorando la presentación de sus 

productos de forma dinámica, visual y muy 

atractiva a través de videos, fotos, textos y audio. 

 

O nosso esforço visa reforçar a presença 

das marcas no momento da compra e 

assim gerar um aumento nas vendas. 



 
 

 

 
 
 
 
 

MONITORES DE 

PUBLICIDADE 

COM SERVICO 

COMPLETO 
 

 

Oferecemos um serviço completo de recrutamento 

e gestão de monitores para Espanha, França e 

Portugal que inclui: 

 
Logística integral: envio do equipamento e 

coordenação com o Gerente de Ponto de Venda 

(POS) para montagem e comissionamento. 

Serviço de acompanhamento abrangente 

para cada ação. Controle total através do 

envio periódico de status. 

Manutenção técnica em 24 horas. 

 
Além disso, cuidamos do processo do início ao 

fim: 

 
Edição original spot. 

Realização do Master Without End e criação 

de duplicatas do Cartão de Memória SD/CF. 

Envio de equipamento com 4-5 dias de 

antecedência. 

Confirmação da recepção no ponto de 

venda. 

Monitorização da instalação e correcto 

arranque. 

Recolha de equipamento no final da acção 

promocional. 

 
Somos o melhor aliado para o seu 

negócio quando: há uma novidade, uma 

explicação é necessária, é necessário 

apoiar uma ação promocional ou reforçar 

a imagem da marca. 



 
 

 

 
 
 
 
 

NOSSAS 

EQUIPAS 
 

 

Nossos equipamentos (Videomonitores profissionais), 
são totalmente automáticos, reproduzem vídeo na 
maioria dos formatos padrão com qualidade HD 
imediatamente ao receber eletricidade, normalmente 
são conectados à rede elétrica de iluminação do ponto 
de venda, de tal forma que quando acendem as luzes 
o equipamento é ligado imediatamente e quando 
apagam as luzes o equipamento é desconectado. 

 
Os controles de configurações e o cartão de memória 
estão ocultos. O controle de volume é acessível para 
que ele possa ser ajustado ao gosto do chefe do 
departamento, além disso, o sensor de movimento 
desconecta o áudio em 45 segundos e liga-o 
instantaneamente para detectarapresença do público, 
o que atinge um efeito duplo, recuperação e não 
incomoda o pessoal da loja quando não há público. 

 
Também dispõem de uma ligação USB para 
actualizar o spot publicitário com uma PenDrive se 
necessário em qualquer altura durante a campanha 
promocional, um vidro de segurança que protege 
o ecrã, um suporte misto que permite pendurá-  
los   ou   colocá-los  numa   mesa   ou   prateleira. 

 
É possível personalizar  o equipamento com 
autocolantes de vinil, frente de cartão, etc. Se 
necessário, também podemos fabricar suportes 
especiais para a sua instalação. 

 
Importante Ferramenta de Marketing 

Comercial que estimula a compra por 

impulso, informa sobre as características 

e vantagens do produto e seduz o 

consumidor. 



 
 

 

 
 
 
 
 

O NOSSO 

SOFTWARE, 

DIGITAL 

SIGNAGE RDS 

 
 

 

Nosso software permite que você monitore e 

gerencie remotamente o conteúdo de suas telas 

com conexão de dados (Wi-fi ou 3G) nos pontos 

de venda. 

 
Com o nosso software RDM você pode: 

 
Monitore e atualize o conteúdo de suas telas. 

Verificar o status das telas on-line. 

Geolocate todas as telas instaladas com o 

Google Maps. 

 
Carregue os seus vídeos e crie listas de 

reprodução. 

 
Verifique seus vídeos nas telas. 

 
Baixe seus vídeos quando precisar deles. 

 
Defina várias empresas, filiais e usuários com 

permissões diferentes. 

 
Adicione a data de início e de término da 

promoção. 

 
Pesquisar e filtrar telas por diferentes critérios. 

Criar ações para várias telas. 

Exportar as listagens da tela no Excel. 



 
 

 

 
 
 
 
 

FALE CONOSCO 
Entre em contato com a Promotienda e juntos 

avaliaremos as necessidades de sua marca. 

 

     PROMOTIENDA, S.L. 
Avda.Paral.lel, 110 

08015 Barcelona 

 
       Tel +34 93 329 74 64 

mespel@promotienda.es 

www.promotienda.es 
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