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TV INDOOR CORPORATIVA 

 
 

Olá! Tudo bem? Obrigado por você fazer o download do nosso 
material, o grupo Eccos TV, atua praticamente em quase todos os estados do 
Brasil e com mais de 600 terminais/telas entre meus alunos do Treinamento 
Especialista e dos Parceiros de negócios. 

 
A nossa empresa é especializada em mídia digital indoor, estamos no 

mercado atuando desde 2014, através do seu fundador o Christiano Marcus, 
e pasme que tudo iniciou com três telas no interior de Pernambuco. 

 
 Atualmente além de sua rede indoor com 40 telas entre Pernambuco 

e Paraíba, ele possui vários projetos de mídia indoor com centenas de 
alunos, entre eles: 

 

 Treinamento Especialista em mídia indoor,-2020 

 O guia da mídia indoor (E-book),-2021 

 Projeto Parceiro de negócio(FRANQUIA),-2015 

 Treinamento Especialista em TV corporativa- 2022 
 
 
Antes de entrar no assunto, tenho umas dicas par você. 
 
1- Que a Eccos TV, tem o treinamento Especialista 
em mídia indoor que ensina o passo a passo, do básico ao avançado 
no mundo da TV indoor é um treinamento completo com mais de 60 
vídeo aulas em uma plataforma digital, que você ao adquirir, já tem 
acesso, é só assistir e colocar em prática, lá você vai aprender 
como utilizar o nosso sistema de mídia indoor, como vender o serviço 
e claro como fazer renda como centenas de alunos. 
 
2- Ao adquirir o treinamento, você vai entrar no nosso seleto grupo 
de WhatsApp com mais de 200 alunos empreendedores no mundo 
da mídia indoor. 
 
3- Você vai ter o nosso suporte, através do WhatsApp, para eventual 
dúvida ou algum problema. 
 
  O que é a TV indoor corporativa? É o modelo de mídia no 
ramo indoor em que nessa TV, será instalado um aparelho 
de mídia, com o nosso aplicativo, que vai gerir toda a programação, e 
essa programação em especial é voltada para os serviços, produtos e 
informações do contratante, geralmente sem publicidade de terceiros. 
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     Sem dúvidas para os iniciantes no mundo indoor, quando 
comparamos os investimentos de quem vai iniciar na TV corporativa 
ou na TV comercial, o corporativo é o meio mais acessível em 
relação a investimento, em comparação a quem vai montar uma rede 
comercial/publicitaria, pois tem que investir e comprar as telas e 
aparelhos e quanto mais telas melhores vendas pois vendemos 
audiência. 
      Normalmente o cliente corporativo tem uma TV em sua empresa, 
fica só de comprar o aparelho de mídia 
 

Se realmente você deseja montar um projeto de TV indoor, o 
grande benefício da TV corporativa é o seu 
investimento, pois praticamente o contratante entra com tudo e você 
entra com a administração do terminal (Sistema) ou não, tem 
situações quem algum funcionário da empresa contratada 
disponibiliza um funcionário para administrar o ponto ( um 
serviço a menos para você) , e claro algum problema no ponto, você 
vai prestar o suporte, e as orientações necessárias, e isso é possível 
após você se capacitar com o nosso treinamento. 
   

 
 

TV INDOOR CORPORATIVA 
 
 
 

Os 10 nichos mais procurados no ramo de TV indoor Corporativa 
 
E dois bônus: 
 

a. As dicas de ideias da programações para esses locais  
 

b. Link do vídeo no meu canal do You Tube onde mostro para 
vocês como eu faço para montar um vídeo corporativo no 
programa CANVAS, para você ter uma ideia 

               
             Neste link:  https://youtu.be/il-4uvHIP7c 
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1-CLÍNICAS 
 
  CONTEÚDO: MÉDICOS ATENDENTES, INFORMAÇÕES DA 
CLÍNICA, ENTEVISTAS COM OS MEDICOS, SERVIÇOS DA 
CLÍNICA, CONVÉNIOS, HISTÓRIA DA CLÍNICA, DICAS 
DE SAÚDE, INSTAGRAM, HORA CERTA, ANIVERSARIANTES DO 
MÊS, FUNCIONÁRIO DESTAQUE, MUSICA, VÍDEO DE 
SHOWS, YOU TUBE, INFORMAÇÕES SOBRE COVID, 
USE MÁSCARA E ETC. 
 
 
2-HOSPITAIS 
 
  CONTEÚDO: MÉDICOS ATENDENTES, INFORMAÇÕES DO 
HOSPITAL, ENTREVISTAS COM OS MEDICOS, SERVIÇOS DO 
HOSPITAL. CONVÉNIOS, HISTÓRIA DO HOSPITAL, 
DICAS SAÚDE, INSTAGRAM, HORA CERTA, ANIVERSARIANTES 
DO MÊS, FUNCIONÁRIO DESTAQUE, INFORMAÇÕES SOBRE 
COVID, USE MÁSCARA E ETC. 
 
 
3-LABORATÓRIOS 
 
  CONTEÚDO: MÉDICOS ATENDENTES, INFORMAÇÕES 
DO LABORATÓRIO, ENTREVISTAS COM OS MEDICOS, SERVIÇOS 
DO LABORATÓRIO, OS TIPOS DE EXAMES, OFERTAS, VALORES 
DOS SERVIÇOS CONVÉNIOS, PARCERIAS, 
DICAS SAÚDE, INSTAGRAM, HORA CERTA, ANIVERSARIANTES 
DO MÊS, FUNCIONÁRIO DESTAQUE, INFORMAÇÕES SOBRE 
COVID, USE MÁSCARA E ETC. 
 
 
 
4-FARMÁCIAS 
 
  OS SEUS PRODUTOS, OS COMBO (PROMOÇÃO DE DOIS 
PRODUTOS), PROMOÇÕES, DICAS DE SAÚDE, DICAS E 
ORIENTAÇÕES DE COMO USAR O REMEDIO, REDES SOCIAIS, 
PARCERIAS. 
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5-PANIFICADORAS/ DELICATESSEM / PADARIAS. 
 
  TODOS OS PRODUTOS QUE COMERCIALIZA: BOLOS, 
SALGADOS, PÃES, TABELA DE 
VALORES, INSTAGRAM, FACEBOOK, HORA, CLIMA, DICAS 
SOBRE AS MASSAS, DICAS SOBRE COMO FAZER OU 
CONSERVAR OS PRODUTOS E ETC. 
 
 
 
6-RESTAURANTE / LANCHONETE 
 
  AQUI SERÁ UM MENU DIGITAL, 
O CARDÁPIO SERÁ TRANSFORMADO EM UM MENU 
TOTALMENTE DIGITAL, TODOS OS PRATOS COM VALORES , OU 
OS PRINCIPAIS, COMBOS E OFERTAS, REDES SOCIAIS, CLIMA 
TEMPO, HORA 
 
 
7-SUPERMERCADO 
 
   
SE POSSÍVEL 3 TELAS: 1- AÇOUGUE, 1- PADARIA, 1- 
CAIXAS(OUTRO NICHO) COMO OS MENUS, COM AS OFERTAS, 
PROMOÇÕES DO DIA, PARA QUEM FAZ POR SESSÃO, OBS: 
CADA TELA COM A SUA PROGRAMAÇÃO. VÍDEO INSTITUCIONAL 
DA EMPRESA E ETC. 
 
 
8-SALÃO DE BELEZA 
 
  OS TIPOS DE CORTES, ANTES E DEPOIS, PRODUTOS 
COMO SHAMPOS E CREMES PARA TRATAMENTOS EMPRESAS 
PARCEIRAS COMO: MANICURE, PEDICURE, SILIOS E MARCAS 
DE REPRESENTANTES PARCEIROS 
TODOS OS SERVIÇOS QUE O SALÃO OFERECE E OS PRODUTOS 
QUE VENDEM. 
 
 
 
9-ACADEMIA 
 
  OS SERVIÇOS DA ACADEMIA, VÍDEO DOS ALUNOS 
MALHANDO, OS TIPOS DE EXERCÍCIOS, OS PROFESSORES E AS 
SUAS FORMAÇÕES, FUNCIONÁRIO DESTAQUE, 
ANIVERSARIANTE, HORA CERTA , CLIMA, REDES SOCIAIS, 
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VALORES DA MENSALIDADES, COMBOS E EMPRESAS 
PARCEIRAS COMO: FISIOTERAPEUTAS, NUTRICIONISTA, 
COMIDAS SAUDÁVEIS E DIVERSAS INFORMAÇÕES. 
 
 
 
10-PREFEITURA 
 
  ESSE NICHO A IDEIA É AS TVS, DAS UBS, 
DEPARTAMENTOS, UPA, CEO SEREM USADAS COM TODA A 
PROGRAMAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA, E SEUS 
DEPARTAMENTOS, CAMPANHAS, MÉDICOS ATENDENTES, 
INAUGURAÇÕES DA PREFEITURA, INVESTIMENTOS NO 
MUNÍCIO, CALÇAMENTOS, ASFALTOS, UM MURAL 
DE TRANSPARÊNCIA PARA OS MUNÍCIPES QUE FICAM 
AGUARDANDO SER ATENDIDOS NOS DIVERSOS 
DEPARTAMENTOS E NÃO TEM HORA MELHOR DE GERAR 
CONTEÚDO E AGREGAR VALOR AO TRABALHO DA PREFEITURA. 
 
 
 QUAL O VALOR DO MEU INVESTIMENTO NO LOCAL PARA O 
CLIENTE CORPORATIVO? 
 
  Normalmente o contratante investe em todo o material que é a 
TV e o aparelho de mídia. E o dono de empresa de mídia indoor entra 
com o sistema e a administração e suporte do terminal e vai cobrar por 
isso. 
 
 QUANTO DEVO COBRAR? 
 
  Em média o pessoal do grupo Eccos TV cobram entre R$ 
150,00 a R$ 250,00, para administrar essas telas, lembrando que 
somos independente em relação a valores, não existe uma tabela 
formal, isso é de cliente a cliente. Valores pode depender de 
quantidade de telas que você vai administrar, se o cliente vai produzir 
as mídias para a TV através de uma empresa e outros detalhes e 
negócio bom é o que todos ganham a ideia é não perder negócio e 
fechar a venda sempre. 
 
Obs: Esses valores é uma base para sua referência, porém você 
pratique um preço que você tenha sua margem e não perca a venda. 
 

  Espero que tenha lhe ajudado com esse conteúdo, falando um pouco 
do que acontece no grupo Eccos TV, com nossos franqueados e alunos do 
nosso treinamento. 
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    Se realmente esse conteúdo lhe inspirou é momento de você entrar no 
proximo nível que é fazer um dos nossos treinamentos: 
 

 
O Treinamento Especialista em mídia digital indoor que está 

neste link abaixo: Esse treinamento indicado para quem deseja montar 
rede indoor corporativa ou comercial e fazer renda com essa rede 

 
Clica aqui: https://sun.eduzz.com/1404801 

 
 
 
Mas se você que está lendo esse material e é dono de empresa e 
deseja colocar a TV corporativa em sua TV? o treinamento para você 
é o Especialista em TV corporativa, que vai direto ao assunto, com 
foco no sistema indoor 
 
Clica aqui: https://sun.eduzz.com/1444678  
 
Qual quer um dos treinamentos vão disponibilizar, uma licença teste 
grátis por 30 dias para você fazer os seus testes e aprender como 
utilizar. 
 
Após fazer o teste e continuar, só precisa fazer o pix do valor, e não 
esqueça é mensalidade, se quer saber o valor é enviar um whatsapp. 

 
   
5-Duvidas mais comuns, para iniciantes: 
 
  1-Quero montar uma rede indoor em minha cidade, qual o treinamento   
 
R- Especialista em mídia indoor. 
 

2- Sou dono de empresa e desejo colocar um Sistema indoor nessa 
minha TV, para apresentar meus serviços e produtos, qual o treinamento? 

 
R- Especialista em TV corporativa 
 
3- Preciso de treinamento?  
 
R-Sem duvidas que sim, poís no treinamento tem o passo a passo 

em video aulas, se ficar com alguma duvidas é só assistir novamente e 
executar. 
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4- Vou ter suporte?  
 
R-Sim, pode contra com agente, nosso whatsapp fica disponivel 

para ajudar quando necessario e dentro dos horarios de atendimento. 
 
 
5- O Sistema de mídia indoor é vitalicio e sem mensalidades?  
 
R- Não acreditamos que um Sistema de qualidade seja vitalicio 

poís existe despesas com engenheiros de software e com o servidor, 
poís o nosso Sistema sempre está se atuaizando com novos recursos, 
atualmente possuimos o melhor custo x beneficio do Brasil, pois 
cobramos um preço justo. 
 
 
 
Atenciosamente; 
 
 
Christiano Marcus 
CEO do grupo Eccos TV 
www.eccostv.com.b 
WhatssApp: : 87 9 99946125 só mensagem de texto ou voz. 
 
 

Busquem, pois, em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça, e 

todas essas coisas serão acrescentadas a vocês.  
Mateus 6:33 
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