


Uma linguagem universal. 
Que atrai, encanta e conecta. 
Em meio a tanta informação e 
divergência, algo é capaz de unir 
as mais diferentes tribos em um

compasso único.



É esse beat que rege o
trabalho do Grupo Muzīk’a. 

Diferentes empresas desenvolvendo
e oferendo formatos e possibilidades 

destinados a conectar marcas e 
consumidores com tecnologia,

eficiência e retorno.

Venha conosco.



Aqui, sua marca é a
regente do show.
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Nossa tecnologia facilita o
acesso a wi-fi grátis para 
milhões de consumidores.
E a sua marca pode ser o destaque 
dessa conexão, por meio de 
ads exclusivos, sem disputa de 
espaço com outras marcas.

rede

wifi experience

RESULTADO EFETIVO
100% de engajamento

Ônibus

Metrô

Aeroportos Hotéis

Rodoviárias Shoppings

Orlas

Terminais



wi-fi experience



Por muito tempo, 
eles foram ignorados

pelo mercado
publicitário. 

Mas agora é possível 
se comunicar e 

levar informação 
diretamente para

a favela.

R$
 119 BI

mais de 
5 MILHÕES
de domicílios 

em favelas

13,6 
MILHÕES 
de pessoas

mais de
R$ 119 BILHÕES 

movimentados
por ano

Nossa tecnologia de wi-fi grátis
nas principais favelas do Brasil.

Rocinha, Heliópolis
Brasilândia e outras

wi-fi experience

wi-fi experience





A maior rede de 
painéis de LED do Brasil

+ de 200 
pontos

A OneLed oferece mais de 200 painéis, nas principais 
praças do mercado. Isso significa altíssimo poder de impacto, 
frequência e eficácia. A tecnologia permite a troca rápida de 
mensagens de campanha, garantindo um diálogo sempre 
atualizado entre marcas e consumidores.





Mais de 100 Frontlights nas 
principais capitais do Brasil,

em pontos exclusivos.





nas principais praças do país, em 
diferentes tipos de ambiente onde 
o consumidor está mais apto a 
receber a mensagem:

mais de
100 telas

Vantagens

Aeroportos, 

Transporte Público, 

Lotéricas, 

Restaurantes, 

Academias, 

Bancos, 

Shoppings, 

Mercados, 

Comércios, 

Hotéis, 

Universidades, 

Redes de Lojas, 

Fármacias, 

Postos de Gasolinas, 

Salas de Espera,

Clínicas e Spa’s 

1

2

3

4

5

Segmentação

Alto poder de impacto

Interação com o público

Milhares de consumidores atingidos 

Associação da marca com inovação



O m n i c h a n n e l



Conectar pessoas, 
entender seu comportamento e 
atender às suas expectativas.

Ampliamos o contato e a sintonia 
de discurso entre marcas e seus 
consumidores. E proximidade 

significa fidelidade e vendas.

Contribuímos para a construção de 
uma comunicação proativa e efetiva 

junto aos cidadãos. Transparência e 
proximidade que geram ativismo.

O m n i c h a n n e l

Coletar

Para Empresas Para Gestão Pública

ConversarConhecer Converter

Uma comunicação
multicanal para levar 
ao seu público a 
melhor experiência.





TV DE CONTEÚDO.
É BOM SABER.

TV Aberta

100 milhões
telespectadores

petenciais

55 milhões
telespectadores

petenciais

+500 mil
downloads do

aplicativo 

Canais DigitaisTV Assinatura

Contemporânea e acessível, a TV Escola é 
destinada aos professores, educadores, alunos e 
familiares, e a todos interessados em aprender.

Única TV Aberta de educação do Brasil 
24 horas por dia, oferece contúdos educativos 
digitais e impressos por meio de múltiplas 
tecnologias.

SITE





A Positivo é o veículo ideal para
sua marca se comunicar com
a classe média!

Ativos Positivo

PCs

+ 2 milhões
de computadores

ativos

+ 500 mil
dispositivos
com opt-in

Apps e Games
apps, games e

advergames

+ 3 milhões
usuários

únicos/mês

IOT
desenvolvimento de

Projetos IOT

Smartphones

Desenvolvimento

Portal de Notícias

Projetos

6 milhões
de pessoas
impactadas

100%
Viewability



Contatos Douglas Ramon Muraro
douglas@grupomuzika.com.br
(48) 9 8807.0398


