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A Alúmi Out of Home foi inaugurada em 1974 na Capital Federal iniciando sua atuação em 

luminosos de neon, como na fachada icônica do Shopping Conjunto Nacional. Foi uma 

das pioneiras na mídia exterior brasiliense na década de 1970 com os famosos Outdoors, 

na década de 1980 com os Front Lights, na década de 2000 com os Triedros e mais 

recentemente na década de 2010 com os Painéis de Led. 

Após 42  anos de inovações, consolidando-se como um dos líderes do mercado out 

of home de Brasilia,  a Alúmi  atualmente conta com mais de 150 faces espalhadas por 

todo o Distrito Federal e entre os mais variados produtos como: Front Lights, Triedros, 

Relógios Led, Bandeiras Led, Espelhos Interativos e Painéis de Led.

O pioneirismo não parou, desde 2015 a Alúmi Out of Home entrou no setor de Mídia 

Aeroportuária com o maior projeto de Digital Out of Home da America Latina. Nada 

melhor que uma empresa 100% Brasiliense para cuidar do 2º Maior Aeroporto do Brasil, o 

Aeroporto Internacional de Brasília.
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Para quem vive ou visita Brasília, o Pontão 

do Lago Sul é local obrigatório. Atrativos 

não faltam ao maior centro de lazer e 

entretenimento da capital federal: cenário 

de cartão-postal, gastronomia variada, 

programação cultural e esportiva, amplo 

estacionamento e inúmeros serviços, além do 

seu clima quase praiano e do pôr-do-sol mais 

belo da idade. Um centro completo de lazer 

cercado por muito verde e segurança que 

contribuíram para torná-lo um dos pontos 

turísticos mais visitados de Brasília e integrá-

lo ao cotidiano dos moradores da cidade. Em 

sintonia com a elegância do cartão-postal, a 

Alúmi traz um moderno e arrojado projeto 

publicitário para as margens do Lago Paranoá, 

o Pontão do Lago Sul, mesclando diversos 

tipos de mídias para conectar as marcas com 

seus consumidores no seu momento de lazer 

em um dos locais mais bonitos de Brasília.
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Uma propaganda quando está longe, um espelho quando está perto. Os Espelhos 

Alúmi são o que há de mais inovador no mercado. Localizados nos 4 banheiros 

públicos do Pontão do Lago Sul, os Espelhos Alúmi possuem um sensor de movimento 

e presença que ao perceber a aproximação, muda da propaganda para o espelho.

ESPELHOS ALÚMI - OOH



Projetados para harmonizar com 

bela paisagem do Pontão do Lago 

Sul, as Bandeiras de Led Alúmi 

são 16 unidades de back-lights de 

altíssima qualidade espalhados por 

toda a extensão da orla do Lago 

Paranoá. Beleza e impacto juntos.

BANDEIRAS DE LED ALÚMI - OOH



Os Relógios Led Alúmi estão em sintonia 

com qualidade de vida do Pontão do 

Lago Sul, auxiliando o público com a 

hora, data e temperatura local em um 

painel dupla-face de led. Além do relógio, 

o painel possui outras duas faces: uma 

face led de alta resolução e interativa 

veiculando peças multimidiáticas e 

outra, no contra-fluxo, de back-light em 

alta resolução. Ao todo são 5 Relógios 

estrategicamente colocados na frente 

dos melhores restaurantes.

RELÓGIOS DE LED ALÚMI - DOOH



O Iphone Led Alúmi é um painel de led em 

alta resolução permitindo veicular peças 

multimidiáticas e diferenciadas, gerando 

impacto e destaque para os anunciantes. 

Com seu design e tamanho de 1,00 x 

2,00 metros, o Iphone traz toda a qua-                  

lidade e interatividade a quem entra e sai 

do Pontão do Lago Sul, atingindo todo o 

público frequentador.

IPHONE LED ALÚMI - DOOH
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