


100% nacional, a Skymidia opera há 16 anos com tecnologia associada à publicidade.  

 

Além dos inovadores carregadores de celulares, a empresa atua no segmento de mídia aeroportuária.  Sua estrutura envolve 

matriz no Rio de Janeiro (RJ) e filiais em São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG) e Miami (EUA). 

 

A carteira de clientes inclui empresas do porte da TIM, Vivo, Claro, Nextel, Embratel, Correios, Itaú, Bradesco, Furnas, entre 

outras. 

 

 

A EMPRESA 



O MUNDO CONECTADO 

Os celulares no mundo em 2015 ultrapassaram a marca de sete  

bilhões. 

 

No Brasil, de acordo com a Anatel a marca é de um celular por 

habitante. Dados divulgados recentemente mostram que o país 

fechou 2014 com mais de 273,5 milhões de linhas ativas na 

telefonia móvel. 

 

Porém, as baterias, maior gargalo na indústria que mais cresce 

no mundo, acabam sempre quando mais se precisa delas.  

 

Ao associar o carregamento das baterias com publicidade, 

a Skymidia torna o anunciante um prestador de serviços, 

reforçando sua marca com mensagem subliminar positiva. 



MÍDIA KIT 



SKYCHARGER RESTAURANTES 

Informações da Base: 

 

Base carregadora em alumínio para seis unidades de  

carregadores de mesa. 

 

Dimensões: 31 cm (L) X 98 cm (A) X 9 cm (P) 

 

 

Informações do carregador de mesa: 

 

Backlight com led adesivado e multicabos carregador. 

 

Área de mídia (backlight) : 21,6 cm (L) X 8,6 cm (A) 

 

 

 

 







SKYCHARGER BARES 

Informações: 

 

Painel backlight adesivado em alumínio com multicabos carregador. 

 

Dimensões: 

 

39 cm (L) X 105 cm (A) X 7,5 cm (P) 

 

Dimensões do backlight: 

 

33 cm (L) X 89 cm (A)  

 

 

 

 





SKYCHARGER ACADEMIAS 

Informações: 

 

Painel em alumínio com backlight e 5 lockers eletrônicos 

para guardar e recarregar aparelhos celulares. 

 

Dimensões: 

 

132 cm (L) x 80 cm (A) x 9 cm (P) 

 

Dimensões do backlight: 

 

132 cm (L) X 58 cm (A)  

 

 

 

 





SKYCHARGER TÁXIS 

Informações: 

 

Painel acrílico adesivado com multicabos 

carregador, situado atrás do banco frontal, 

possibilitando ao passageiro efetuar sua recarga 

de forma rápida e segura, enquanto faz a 

viagem até seu destino. 

 

Dimensões: 

 

35 cm (L) X 30 cm (A) X 3 cm (P) 

 

 

 

 





SKYCHARGER TOTEM VERTICAL 

(em Acrílico) 

Informações: 

 

Totem carregador vertical em acrílico com 4 

lockers e backlight. 

 

Dimensões: 

 

30 cm (L) X 189,5 cm (A) X 15 cm (P) 

 

Dimensões do backlight: 

 

29 cm (L) X 60 cm (A)  

 

 

 

 





SKYCHARGER TOTEM VERTICAL 

(em ACM) 

Informações: 

 

Totem carregador vertical em ACM com 4 lockers e backlight. 

 

Dimensões: 

 

29,5 cm (L) X 186 cm (A) X 20 cm (P) 

 

Dimensões do backlight: 

 

23,2 cm (L) X 48 cm (A) 

 

 

 

 





SKYCHARGER TOTEM HORIZONTAL 

 

Informações: 

 

Totem carregador horizontal com 4 lockers e 

backlight. 

 

Dimensões: 

 

90 cm (L) X 35,2 cm (A) X 10 cm (P) 

 

Dimensões do backlight: 

 

43,8 cm (L) X 32,8 cm (A) 

 

 

 

 





INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 

 A validade de nossa proposta é de 5 dias úteis. 

 

 Mídia aeroportuária com pontos eventuais deverão ser consultados no momento de fechamento da proposta. 

 

 Material produzido por agência ou cliente deverá ser disponibilizado com o mínimo de 72 horas de antecedência. 

 

 Medidas para produção gráfica devem ser confirmadas através de croquis.  

 

 A Skymidia não se responsabiliza por material gráfico enviado fora do padrão fornecido. 

 

 Valores de produção, confecção e instalação devem ser consultados a parte. 

 

 A Skymidia se resguarda ao direitos de possíveis erros de digitação, e ou edição em seu material de divulgação e propostas comerciais. 

 

 

Observação: 

 

A Skymidia respeita a regulamentação publicitária no país e por isso o conteúdo das campanhas não podem ferir a legislação vigente. 




