
DIA DOS NAMORADOS



O MERCADO EM 

2021
No ano passado, o faturamento entre os dias 28 

de maio e 12 de janeiro aumentou 117% 
em relação a 2019, alcançando um

total de R$ 6,45 bilhões.



COMPORTAMENTO EM 

2021

EM CASA SAIR NÃO SABIA

Em 2021, mais da metade dos casais decidiram 
passar a data com um jantar em casa, sendo 
responsáveis pelo preparo ou a pedido de delivery. 

Apenas 4,6% dos entrevistados pretendem sair 
para jantar em restaurantes e mais de 39% ainda 
não havia decidido o que fazer até o final da 
pesquisa Pulso do Dia dos Namorados, realizada 
pela Score e Hibou.



CONSUMIDOR EM 

2021

FORA DE CASA ENCOMENDAS SEM PRESENTES

Segundo a mesma pesquisa, os consumidores que 
optaram por presentes “fora de casa” deram um valor 
maior a experiências como viagens ou jantar. 

Quase 38% dos entrevistas não iriam presentear seus 
parceiros e 2,6% dos mesmos, iriam fazer o famoso 
“pick up” encomendar no meio online e retirar em 
lojas físicas. 



CANAIS DE CONSUMO EM 2021
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VAREJO ONLINE SITE DA MARCA PORTAIS



DESTAQUE
Previsto na pesquisa da All IN, Social Miner e 
Opinion Box, para 2022, é que 37% dos jovens 
entre 16 e 29 anos recorrerão ao Instagram para 
presentear seus parceiros.



COMO CONVERSAR

DIRETAMENTE COM O SEU

PÚBLICO DE MARCA?

Alcançando uma cobertura de mídia mobile 360°, com auxilio 
de uma ampla tecnologia de dados e portfólios completos para 
uma estratégia única e personalizada – melhores soluções, 
canais e formatos. 

Essa é a OPL Digital. Conheça 3 de nossas diversas soluções 
que podem aumentar seu alcance e assertividade:



ÁUDIO ADS
Programamos na plataforma as palavras 

e termos determinadas previamente. 

Quando o usuário menciona essas 

palavras e termos próximo ao celular, a 

inteligência da plataforma capta o áudio e 

entrega o criativo quando o usuário 

estiver navegando.



SEARCH 

TARGET
A inteligência da ferramenta 

identifica palavras, termos, 

sites, apps, produtos ou 

assuntos pesquisados em 

qualquer lupa do smartphone.

Com estas informações, 

utilizamos a tecnologia para 

entregar ao usuário a 

publicidade do produto ou 

serviço que ele está buscando.



BANNER ADS @ INTERSTITIAL

DISPLAY



DISPLAY VÍDEO

NATIVE

FEBRABAN NEWS

SAIBA MAIS
É muito mais que News.
É informação. É inovação. É conexão.



IN-STREAM VERTICAL VÍDEO OUT STREAM

Veiculação em canais de streaming: pre-
roll, mid-roll ou post-roll. 

Veiculação fora dos canais de 
streaming

VÍDEO

Vídeos de até 30 segundos – complete view
Vídeos acima de 30 segundos – start view



TEXT BANNER BIG PICTURE

O usuário recebe notificação mesmo sem estar navegando ou conectado a internet 

PUSH NOTIFICATION



CONTATO OPL DIGITAL:

(11) 5041-6971
(11) 2528-9201

www.opldigital.com

https://opldigital.com/
https://www.linkedin.com/company/opldigital/mycompany/?viewAsMember=true
https://www.instagram.com/opldigital/
https://www.facebook.com/opldigital

