


Segundo o Ministério da Cultura, no Brasil, 90% dos municípios não possuem 
cinema. Você pode ajudar a diminuir esta carência investindo no maior projeto 

de cinema do Brasil! 
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MobMovie® é a mais 
completa e profissional 
plataforma de cinema 
móvel do Brasil!

O que os meus clientes 
podem esperar da 
MobMovie®?

Como são realizados os 
projetos utilizando a 
MobMovie®?

Grandes empresas estão fazendo uso da 
MobMovie® em suas ações promocionais. 
Nossa plataforma de cinema itinerante, 
vem sendo utilizada no Brasil, como 
ferramenta de marketing e promoção.

Sobre a MobMovie®

Trata-se de uma sala de cinema similar às 
salas de cinema existentes nos grandes 
shoppings, porém é móvel.

Budget de Marketing ou Incentivo Fiscal?
A MobMovie® pode ser usada por 
empresas, através de verba de marketing 
ou com incentivo fiscal, através das leis 
de incentivo, como por exemplo: Lei 
Rouanet.

Muita tecnologia embarcada!

A MobMovie® possui os últimos recursos 
tecnológicos existentes no mercado, 
tais como: com projeção e som digital, 
ambiente climatizado e capacidade para  
exibições 3D. A estrutura é toda feita em 
alumínio, e sua decoração possui itens 
de requinte, tais como: a sinalização do 
corredor principal do cinema, com calhas 
de led na cor azul neon.



• 77 confortáveis lugares;
• Isolamento acústico e térmico;
• Bombonière interna;
• Ar-condicionado;
• Projeção convencional e 3D;
• Áudio 7.1

• Sinalização interna e externa;
• Calhas iluminadas sinalizando a saída;
• Elevador para acesso de cadeirantes;
• Extintores de incêndio;
• Brigadista que acompanha as ações;
• Equipe treinada.

Imagens reais do cinema.

• Documentos operacionais;
• Equipamentos vistoriados (bombeiros);
• Seguro;
• Autorização de exibição dos filmes;
• Recolhimento de taxas - ECAD;
• Criação de roteiros inteligentes.

• Materiais de Marketing;
• Equipe de criação para layouts e materiais;
• Desenvolvimento de ações promocionais;
• Equipe promocional;
• Cardápio de filmes (Nacionais e Internacionais);
• Internet wi fi free (opcional).

Nossa plataforma possui todos os requisitos necessários 
para a realização do seu projeto:

Conforto:

Segurança:

Documentação: Recursos:



Um projeto único com capacidade de atingir mais 380 pessoas por dia! Muito 
mais que um cinema! Um auditório, permitindo também a realização de ações 

sociais, educativas, promocionais e treinamento.
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Case Caixa Seguradora

O projeto CINEMA É PRA VOCÊ, SIM!, continua seguindo seu 
objetivo: levar alegria e entretenimento a milhares de pessoas.

Pelo quarto ano consecutivo, a Caixa Seguradora patrocina 
mais uma etapa do projeto CINEMA É PRA VOCÊ, SIM!, que 
leva o cinema, cultura, arte e alegria para famílias nas mais 
diversas regiões do Brasil. 

A iniciativa proporciona aos moradores destas regiões a 
oportunidade de assistirem a uma programação de filmes, 
sucessos de bilheteria nacionais e internacionais, com direito 
os melhores filmes infantis. 

Por dia são realizadas 5 sessões e em todas há a distribuição 
gratuita do combo - Pipoca e Refrigerante. Além do combo, 
os participantes recebem uma réplica, do caminhão feita em 
papel estruturado, como forma de brinde.

Os ingressos são distribuídos gratuitamente, na frente 
da carreta com antecedência de um dia para a exibição, 
obedecendo a ordem de chegada.

  



Materiais de marketing
Nós possuímos uma house interna que pode auxiliar na criação de todos os 
materiais de comunicação. Quando um projeto é fechado, nós cuidamos de 
tudo de ponta à ponta, do adesivo da carreta até a produção de materiais de 
divulgação.  Aqui conseguimos ver alguns destes materiais - Poster, ingresso, 
caixa de pipocas, camiseta dos promotores, réplica do caminhão para montar, etc... 
Tudo é personalizado!

Combo Pipoca e Refrigerante

Uniformes e camisetas promocionais

Cartazes, Ingressos e Flyers.

Réplica do Caminhão

INGRESSO 3º Dia - 3ª sessão: 14h 
Filme: Vai que cola
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Realização:Produção:
.............................................................................................................................................................................



Conteúdo - Drama, Ação, Romance, 
Comédia, etc...

A MobMovie® possui acordo com as principais distribuidoras de vídeos 
do Brasil e do mundo. Quando um projeto é  fechado, nós entregamos 
ao cliente um catálogo de filmes nacionais e internacionais para 
ajudar na configuração da programação de acordo com o objetivo 
e target. Possuímos especialistas em programação que podem 
ajudar, orientando quais os melhores títulos de acordo com o público 
desejado.



Acessibilidade e dignidade!
No Brasil, ainda é difícil encontrar salas de cinemas que atendam 
satisfatoriamente  aos  diferentes tipos de necessidades especiais 
apresentadas pelo público espectador.   

Mas este não é o caso da MobMovie®, que além de separar lugares para os 
portadores de necessidades especiais, disponibiliza um elevador que facilita 
o acesso aos cadeirantes.



Na hora de realizar a experiência conta muito! Nós fomos os pioneiros em 
plataformas de cinema móvel no Brasil e contamos com mais de 10 anos de 

experiência, trabalhando para renomados clientes.
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Personalização 3D

Se você se interessou pelo projeto e quer ver a sua marca aplicada na MobMovie® (mesmo antes de ele existir), nossa equipe pode fazer uma 
projeção 3D com a sua marca, para que você possa apresentar o projeto para todos os envolvidos. Abaixo alguns exemplos.



Do projeto 3D, passando por toda a documentação, certificações de
segurança, seguro, equipamentos de ponta e equipe altamente treinada,

nós estamos prontos para entregar o melhor!



Quem somos?

A lista é grande, mas abaixo é possível ver parte dos clientes que já utilizaram nossa plataforma:

A MobMovie®, nasceu do sonho de três empresários, que uniram seus expertises em administração, engenharia e publicidade, para fazer 
a mais conceituada plataforma de cinema móvel do país!




