
Nosso desempenho está nas Estradas

Quem não é visto não é lembrado
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Nossa Empresa

 A Bauru Painéis está sempre onde precisa estar, interagindo 

com a paisagem das rodovias, conquistando mentes e corações 

respeitando a concorrência saudável, o meio ambiente e acima de 

tudo o consumidor �nal.

Veiculamos sua marca, imagem ou produto com qualidade, 

agilidade e precisão estratégica, visando sempre o retorno positivo 

sobre o seu investimento.  É com esse pensamento que nos coloca-

mos a sua disposição!
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A Mídia Exterior

A Bauru Painéis é uma empresa que atua no segmento de mídia 

exterior desde 1980. São mais de 30 anos de experiência no mercado, 

oferecendo a seus clientes uma comunicação diferenciada, criativa e 

inovadora.

Com a Mídia Exterior pequenas coisas adquirem uma dimensão 

grandiosa e outras que naturalmente já são maiores acabam ganhan-

do muito mais destaque. Entre as mídias de grande impacto visual e 

mais consumidas atualmente podemos destacar os  painéis rodoviá-

rios.
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Litoral Plaza Shopping Tapetes São Carlos TelhanorteHalls Bioleve / Graal
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Com uma cobertura e�caz e de grande impacto visual, nossos 

painéis tem contato direto com o público que trafega nas principais 

rodovias do país, em um momento único e especial onde ele está 

mais cativo e receptivo para sua mensagem.

A Bauru Painéis está localizada em Bauru-SP, e sua atuação não 

se limita apenas ao estado de São Paulo. Atendemos diversos estados 

entre eles Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Goiás e Bahia.

Nossa estrutura e logística permite atender o mercado com 

agilidade e e�ciência. 
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Nossa Cobertura

Burger King Tim Nossa CaixaTim Odebrecht
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Pesquisa

Quem não é visto não é lembrado

Quanto a escolaridade: 31,3% possuem o colegial completo e 

28,9% têm o curso superior. A maior parte dos motoristas são 

homens, 78,4% e 66,8% pertencem as classes A e B.

Para concentrar o impacto de comunicação de sua campanha é 

importante conhecer o público: 50% dos condutores tem idade entre 

35 a 54 anos. Quanto ao uso das rodovias: 80% usam as rodovias a 

trabalho. 67% trafegam nos dias úteis e 4,1% nos �nais de semana.

Vans O� The Wall Frango Assado Posto ExtraSawary Tudor Baterias
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Projetos Especiais
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Ousadia, criatividade e localização estratégica. 

Aqui todos os projetos são especiais permitindo que você tenha 

liberdade e �exibilidade para combinar sua marca ou produto a uma 

mídia de grande impacto visual.

Não importa a dimensão e a amplitude do seu projeto. A Bauru 

Painéis disponibiliza toda infra-estrutura necessária  para sua campa-

nha e o local ideal para encantar o público que trafega pelas rodovias. 

Frigorí�co Bertin Tim Sul AméricaBrascol Neston
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Volume de Veículos
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O volume de veículos que trafega diariamente pelas rodovias do 

estado de São Paulo é surpreendente. A média diária supera os 50 mil 

/ dia. Em �nais de semana e feriados prolongados a média de impac-

tos pode aumentar em 30%.

Entre as rodovias com maior volume de tráfego, destacam-se:

Banco Itaú Tapetes São Carlos Ibis Accor Hotels MMartan
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Agua Schincariol

SP 160 - Rod. dos Imigrantes, 127.400 (Média de Impacto/mês 3.822.000)

SP 280 - Rod. Castelo Branco, 127.961 (Média de Impacto/mês 3.838.848) 

SP 330 - Rod. Anhanguera, 64.490 (Média de Impacto/mês 1.934.712) 

SP 348 - Rod. dos Bandeirantes, 67.536 (Média de Impacto/mês 2.026.089)

BR 116 - Rod. Pres. Dutra, 136.500 (Média de Impacto/mês 4.095.000) 
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De olho na Qualidade

BomBril Tim MichelinMontana GrillAntiqueda Vipal

O programa "Check-in nas rodovias" é mais um compromisso da 

Bauru Painéis com seus clientes.

Check-in nas rodovias

Periodicamente nossos painéis são supervisionados 

e checados garantindo total segurança para 

quem está anunciando.
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Responsabilidade Social

A Bauru Painéis é uma empresa que atua na cidade de Bauru-SP junto a comunidade local apoiando 

importantes iniciativas de assistência social, como o amparo a entidades e escolas de educação especial, 

patrocínio e incentivo ao esporte e a cultura. A preocupação com o meio ambiente também faz parte do 

conjunto de estratégias da empresa que conta com o apoio de cada funcionário, colaboradores, fornecedores e 

voluntários envolvidos.

A Bauru Painéis acredita em um mundo cada vez melhor e mostra através de atitudes positivas que é 

possível dentro de uma organização atingir o lucro de uma maneira responsável, valorizando o ser humano, 

respeitando os princípios éticos e pro�ssionais, respeitando a diversidade e preservando os recursos naturais, 

contribuindo assim para uma sociedade equilibrada, e com oportunidades iguais para todos.
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Compromisso com as futuras gerações
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Veiculação Garantida

A e�cácia do painel rodoviário depende diretamente do senso estético. Não há como conquistar mentes 

e corações "vendendo o feio". Para Bauru Painéis, um anúncio na rodovia é um compromisso com o cliente e 

uma responsabilidade com o mercado. Ele não deve ser confuso e muito menos agredir a percepção do 

consumidor potencial.

Para garantir a qualidade e uma "veiculação legal", a Bauru Painéis conta com pro�ssionais especializados que 

gerenciam os processos desde a aprovação até a instalação da mensagem na rodovia. As estruturas bem 

como os anúncios são supervisionados por engenheiros e publicitários garantindo a segurança e respeitando 

a atenção do usuário das rodovias. Para isso a Bauru Painéis é cadastrada junto DER (Departamento de Estra-

das e Rodagem) e �liada ao SEPEX-SP (Sindicato das Empresas de Publicidade Exterior no Estado de São 

Paulo), órgãos reguladores do setor que determinam um padrão técnico e estético aos anúncios a�m de 

estimular o respeito às regras do mercado e um ambiente de concorrência saudável.
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Responsabilidade com o cliente e respeito com o usuário das rodovias

Empresa �lida
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Clientes

Clientes não, parceiros de estrada!
Conheça alguns deles
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Mapa de Cobertura

Cobertura Bauru Painéis
Outros estados sujeito a avaliação
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Cases

A Sul América em parceria com o Grupo Bandeirantes apostaram na criatividade e na ousadia para 

promover o lançamento da Rádio Sul América Trânsito.

Para divulgar a nova emissora que vai prestar informações 24 horas sobre as ruas de São Paulo um mega--

front-light foi instalado pela Bauru Painéis na altura do km 30 da Rodovia dos Imigrantes trazendo como 

principal novidade um helicóptero em tamanho natural pousando como aplique sobre o painel de 300m2. A 

idéia assinada pela agência MPM Propaganda e viabilizada pela Contato Brasil surpreendeu o público que 

trafegou pela rodovia sentido São Paulo. A campanha de divulgação da Rádio Sul América Trânsito 92,1 FM 

teve início no dia 10 de fevereiro com anúncios em mídia impressa (jornais e revistas), TV e spots de rádio.
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Inovação e ousadia em plena rodovia
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Cases

Quem não é visto não é lembrado

Projeto Especial
Mega Front-light
instalado no km 030+100m
da Rodovia dos imigrantes

Volume Diário Médio: 127.400

Média de impactos / Mês: 3.822.000)

 



Cases

A TIM uma das importantes operadoras de telefonia celular do país mais uma vez inovou e apostou numa 

comunicação de efeito e alto impacto visual. A ação ousada e diferenciada contou com a aplicação de "bone-

cos gigantes" ao lado dos seus painéis localizados nas principais rodovias do estado de São Paulo.

Com temas variados e que interagem com a paisagem de cada região, o efeito (pouco comum nas rodo-

vias) ganha mais impacto e destaque durante à noite quando os painéis �cam iluminados.

O projeto viabilizado pela Bauru Painéis faz parte da estratégia da nova campanha da TIM "A Cobertura da 

TIM �cou maior para você poder mais".

Os painéis podem ser vistos nas rodovias Anhanguera (SP 330), Bandeirantes (SP 348), Imigrantes (SP 

160), D.Pedro (SP 065), entre outras.
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"Os Gigantes invadem as rodovias"
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Cases
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Projeto Especial
Estrutura de madeira / Iluminado
instalado no km 037+000m
da Rodovia dos imigrantes

Volume Diário Médio: 127.400
Média de impactos / Mês: 3.822.000
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Contato
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Rua Agenor Meira, 1-80 - Centro - Cep 17010 220 - Bauru-SP 

Tel. 14 3232 3877

www.baurupaineis.com.br

        facebook.com/baurupaineis

Se você busca uma estratégia de comunicação diferenciada,  e 

uma mídia de resultados, conte com a Bauru Painéis, a�nal quem não 

é visto não é lembrado!

John Deere Nigro Pepsi TwistDuo�ex ProHouse
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