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Impacto 
e conversão 
com quem 
realmente 
decide. 

Conversando com mulheres.



Uma plataforma de conteúdo, publicidade 
e negócios focada em mulheres.

Canal de TV exclusivo para salões de beleza

Ativações em salões de beleza



+ de 150 salões renomados exibindo a 
 b.drops tv

+ de 400 mil mulheres impactadas por mês

+ de 400 telas instaladas



Quem investe



Público alvo

Gostam de ser surpreendidas

Não hesitam em se presentear

Não medem esforços
Alto potencial de consumo

Influenciadoras
Formadoras de opinião

Maduras

Inteligentes
Vaidosas

Mulher



Hábitos de consumo

do consumo das famílias 
brasileiras é decidido 
pelas mulheres

66% 
80% das mulheres não são fiéis às marcas. 
Conforme maior a maturidade, mais propensas 

a experimentar novas opções.

89% vestuário da família

83% alimentação familiar

77% saúde da família

73% educação dos filhos

70% lazer

66% turismo

Decisão feminina
na compra

Fonte Nielsen - Tendências de consumo 
para mulheres brasileiras 2016.



Permanecem em média

mais propício a receber mensagens

Mulheres frequentam
salões de beleza

2.7

1:30

vezes
por mês

Momento de
relaxamento, 

Por que salões?



Super Premium 
Melhores salões de beleza do Brasil, 
cabeleireiros renomados 
e premiados, tícket médio elevado

Perfil dos salões

Premium
Localizado nas melhores regiões, 
Atendimento ao público AB com 
grande fluxo de pessoas



C.Kamura / Marcos Proença / Romeu Felipe / Red Team / Tampopo / Lab6 / Farré Clinic / 
Homa Elite Salon / Espaço Be / Soho / Mauro Freire / Mg Hair / Esmalteria Nacional / Jassa

Alguns salões

São Paulo



Vimax/ Lady e Lord/ Marly / Golden Hair
Charlotte Hair / Glam / Frank d´ Ferran / W Crystal

Alguns salões

Curitiba



Conteúdos relevantes aumentam o engajamento de ações publicitárias. 
Nossos drops de conteúdo são produzidos por uma equipe especializada. 

Beauty.drops

Zodiac.drops Travel.dropsLove.drops

Fashion.drops

Celebrity.drops

Gourmet.dropsHealth.drops

Conteúdo dirigido



Sua marca já está 
conversando com 
as mulheres?



Aproxime sua marca 
de quem decide.

Influencie a decisão de compra 
em um momento propício, 
de pouca dispersão e sem 
interrupções cotidianas.



Oportunidades
comerciais



Telas posicionadas em locais de grande fluxo dentro dos 
salões de beleza. Anúncios com ampla visibilidade e alto 
potencial de engajamento.

Vinhetas de 15 segundos

Sem áudio

6 inserções/h em cada salão de beleza

Advertising



Patrocínio e oferecimento dos drops de conteúdo da grade de programação.

Mais exposição para sua marca junto a um conteúdo pertinente.

Branded Content

Fashion.drops

Zodiac.drops

Power.drops

Beauty.drops

Gourmet.drops

Must see.drops

Decor.drops

Celebrity.drops

Fitness.drops

Travel.drops

Pet.drops

Family.drops

Health.drops

Love.drops



Ações de experiência dentro dos salões, ações exclusivas de ambientação, sampling  
e ativações que aproximam a cliente da marca.

Branded Experience





contato@bdrops.tv
bdrops.tv

Curitiba (41) 3093-6834
São Paulo (11) 3078-0879

Conversando com mulheres.

Vamos juntos criar uma 
campanha de sucesso 
para o público feminino?


