Na BALONISMO AVENTURA somos especializados no segmento de balões de ar quente com objetivo de
oferecer uma plataforma de publicidade aérea para nossos clientes e parceiros.
Temos como convecção que toda marca de sucesso necessita ser diferenciada contendo suas características próprias tornando- se única e inesquecível para estar sempre em evidencia em meio a
tanta concorrência de mercado.
Portanto é necessário escolher as melhores estratégias para atuar com sabedoria.
A propaganda em balões que é uma estratégia perfeita, por ser considerada uma ferramenta de marketing de impacto ainda mais com o crescimento desse segmento em
todo o mundo somente comprova o sucesso e a eficácia deste meio de publicidade.
Com a introdução e o enorme crescimento das mídias sociais, podemos aproveitar ao máximo o fato de que seu balão será visto no facebook, no YouTube, no
Twitter, Instagram e em outras redes sociais onde as pessoas podem compartilhar suas fotografias e vídeos atingindo milhares de visualizações.
Contamos com duas modalidades no BALONISMO PROMOCIONAL para
fazer a diferença!

Consiste em manter o
balão Inflado em locais
ou praças de grande
circulação, onde ele é
ancorado no solo por
três cordas, podendo
subir e descer livremente atingindo uma altura
de até 50 metros.

Trata-se de sobrevoar
locais ou praças de
grande circulação, para
divulgação em massa.
Através de movimentos
suaves o piloto pode
mudar a altura do voo e
sobrevoar com tranquilidade a maioria das
cidades brasileiras.

Imagine sua logomarca, mascote ou produto sobrevoando por todo o
Brasil por meio de um balão personalizado. Agora imagine o seu
balão sendo visto por milhares de pessoas Imaginou??
Com certeza muitas dessas pessoas vão tirar fotos e falar com
outras pessoas sobre o acontecimento afinal não são todos os dias
que somos contemplados com um lindo balão sobrevoando sob
nossas cabeças .
Os balões de ar quente são grandes destaques em eventos, muitas
vezes se tornando o centro das atenções.
O balão de ar quente pode ser um aliado em diversos eventos
destacando ainda mais seu objetivo
Eventos como:
Corridas de automóveis, jogos de futebol, feiras, shows, eventos
esportivos, empreendimentos imobiliários entre outros. Ao escolher um
evento correspondente ao seu público-alvo, você pode conseguir maior
exposição já que o balão vai ficar fora das atividades que os espectadores estão
acostumados a ver.

Um estudo realizado pelo instituto de marketing
canadiano revelou que a publicidade feita nos balões
capta 5 vezes mais a atenção do público que a observa
que a publicidade convencional.

Uma pesquisa realizada nos Estados Unidos sugere que
cada valor investido em publicidade em balão, traz até 5
vezes mais atenção do que todas as outras formas padrão de
mídia. Esta pesquisa só teve em conta aquelas pessoas que
realmente viram o balão; Se você incluir o editorial, TV e outros
meios, tudo isso acrescenta várias centenas, milhares de pessoas
ao valor da publicidade de balões. Certamente é a única maneira de
anunciar e, em seguida, obter toda a exposição através de outros
meios, TV e Jornais de graça.
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