
O FUTURO NÃO SE PREVÊ, CRIA-SE.

MULTIMËDIA



AVANCE MULTIMËDIA, é uma

subdivisão da AVANCE s.u. Lda,
responsável pelo design e
implementação de projectos
multimédia.

Rigor . Detalhe . Perfeccionismo
São alguns dos valores que
inspiram o dia a dia do trabalho
na AVANCE.



Comunique +



Transforme qualquer TV convencional…

TELAS MULTIMËDIA



…num potente meio de divulgação e comunicação.

TELAS MULTIMËDIA

A CDM é uma das maiores empresas de Moçambique, faz parte de um dos maiores grupos empresariais do 

mundo, a internacional Ab-InBev. O grupo usa TELAS MULTIMÉDIA da AVANCE para divulgar a visão da empresa 
pelos colaboradores, parceiros e clientes em vários espaços comuns e salas de espera a nível nacional.







Crie seu conteúdo facilmente no nosso gestor                                                   Envie sem se deslocar para as suas telas
em qualquer parte do país ou do mundo

TELAS MULTIMËDIA

Sem fios e sem
complicações



Comunique +



Suporte Local

Suporte de qualidade 100% nacional. 
Consultores com formação superior.

. Soluções a medida

. Design

. Implementação

. Montagem

. Suporte

. Formação



Montagem, onde somente a perfeição é aceitável.                                             Equipa experiente e dinâmica.

TELAS MULTIMËDIA



Toda parte eléctrica desenvolvida por pessoal qualificado

Imagem: Instalação de pontos de electricidade
Na instalação acima foram necessários 50m de fios até o ponto onde se pretendia a 
montagem das telas.  



Preparação                                                                          Montagem concluída

TELAS MULTIMËDIA



Nosso Gestor de Conteúdos                                                                            Fácil e em tempo real

TELAS MULTIMËDIA

Todo design é concebido pela nossa equipa de designers multimédia,
de acordo com as regras institucionais do cliente. Com a base de templates
elaborada, o cliente pode facilmente editar e criar novos layouts.



Automatização de conteúdos de acordo com a data, hora e local

TELAS MULTIMËDIA

Ex: Enviar para todas telas da Matola, felicitações pelo seu dia da cidade.         



Qualidade superior

 Consultoria
 Planeamento
 Estratégia
 Desenvolvimento de conteúdos
 Cobertura nacional e internacional
 Acompanhamento pós-entrega
 Garantia sobre o equipamento
 Paixão pelo que fazemos
 Detalhistas ao extremo
 Comprometimento



Aplicabilidade

Recepções e Salas de espera

Actualmente, o tempo e a
atenção das pessoas é um
dos bens mais valiosos para
as empresas e este período
de espera é um ótimo
momento para se comunicar
com elas.

Na sala de espera, informe,
avise, reforce a imagem da
empresa, divulgue, promova
produtos e serviços,
modernize, dinamize…

Comunicação Interna

Com a correria do dia a dia,
parar para abrir um email
acaba ficando para segundo
plano.

Mas se passando pelo
corredor ou enquanto se
espera o elevador, um
movimento diferente chamar
a atenção, rapidamente se
olha para ver do que se trata,
não é? Assim funciona a Tela
Multimédia!

Com imagens, vídeos e
animações, consegue atrair a
atenção de quem passa perto
dela.

Indústria

Para além das duas primeiras
aplicações a indústria tem
necessidades particulares.

Divulgação de várias mídias
sobre procedimentos
internos, Segurança no
trabalho, trabalhadores do
mês, informação segmentada
por localização da tela (por
sector), vídeo formação etc.

Não há limite no tipo de
conteúdo que se pretende
passar nas Telas.

Outras Aplicações: Bancos, Lojas, Montras, Cinemas, Restaurantes, Hoteis, supermercados, edifícios de escritórios, e
habitação, todos ambientes de circulação de pessoas, onde exista necessidade de comunicar de forma dinâmica.



Comunicação Interna



Comunique +



Porque nós?


