


QUE A FELICIDADE VIRE ROTINA...

O Felicittà Shopping  traz um verdadeiro mix de conveniência, serviços e 
gastronomia para facilitar a vida dos moradores de Águas Claras.

O empreendimento está localizado na área mais nobre cidade, no final da Av. 
Castanheiras, principal via de acesso à Águas Claras, próximo a pontos de ônibus, 
táxis e a pouco mais de 500 metros da estação de Metrô Concessionárias.

Diferente dos outros espaços comerciais, o Felicittà Shopping apresenta uma 
arquitetura única que foge um pouco da verticalização da cidade, proporcionando aos 
moradores e visitantes um ambiente arejado, aconchegante e com uma bela vista da 
região. 

Seu grande diferencial está no segmento gastronômico, onde concentra a maior 
variedade de opções da região em um mesmo empreendimento, distribuídos entre a 
praça de alimentação e a Villa Gourmet.

Além do estacionamento coberto, oferece serviços de alto padrão como salão de 
beleza, clínicas de estética, laboratório, farmácia, academia, pet shop e clínica 
veterinária, consultórios, brinquedos, bancos, presentes e muito mais.

No Felicittà a gente se reúne com a família ou amigos, cuida da saúde e do visual,  vai 
ao supermercado ou simplesmente dá um pulinho no banco.

Sinta-se confortável ao realizar tarefas rotineiras podendo desfrutar das delícias 
gastronômicas de Águas Claras no Felicittà Shopping.



PERFIL DO PÚBLICO



TICKETEIRA DE
ESTACIONAMENTO 

Jogo com 2 unidades
(1 entrada e 1 saída)

Dimensões:
2,00 x 1,00 m

Valor Tabela:
R$ 473,45 - mensal

Valor promocional:

3 meses - R$ 421,20 
(mensais)

Obs. 
1. Os valores apresentados não contemplam o comissionamento de agência.
2. Custos de produção, instalação e retirada do material por conta do anunciante.
3. As dimensões são aproximadas devendo o anunciante realizar a conferência.
4. O Shopping Quê! se reserva no direito de recusar a veiculação de conteúdo de cunho religioso, político, erótico, ou qualquer outro
que transgrida a legislação vigente. Poderá, ainda, a seu critério recusar a exposição de empresas que representem concorrência para o shopping e suas lojas.

Entrada subsolo

Saída térreo



Jogo com 02 unidades / 4 faces

Dimensões:
12,5 X 0,72 m (face)

Valor Tabela:
R$ 2.600,00 - mensal

Valor promocional:

3 meses - R$ 2.132,00 
(mensais) 

ESCADA ROLANTE
VIDROS DO CORRIMÃO

Obs. 
1. Os valores apresentados não contemplam o comissionamento de agência.
2. Custos de produção, instalação e retirada do material por conta do anunciante.
3. As dimensões são aproximadas devendo o anunciante realizar a conferência.
4. O Shopping Quê! se reserva no direito de recusar a veiculação de conteúdo de cunho religioso, político, erótico, ou qualquer outro
que transgrida a legislação vigente. Poderá, ainda, a seu critério recusar a exposição de empresas que representem concorrência para o shopping e suas lojas.

Térreo



Dimensões: R$2,25X4,00m

Valor Tabela: R$ 3.900,00

Valor promocional:

3 meses – R$ 3. 364,41 
(mensais)

VIDRO MALL TORRE A

VIDRO MALL TORRE B

TORRE VIDRO DO MALL
ELEVADORES PANORÂMICOS

Obs. 
1. Os valores apresentados não contemplam o comissionamento de agência.
2. Custos de produção, instalação e retirada do material por conta do anunciante.
3. As dimensões são aproximadas devendo o anunciante realizar a conferência.
4. O Shopping Quê! se reserva no direito de recusar a veiculação de conteúdo de cunho religioso, político, erótico, ou qualquer outro
que transgrida a legislação vigente. Poderá, ainda, a seu critério recusar a exposição de empresas que representem concorrência para o shopping e suas lojas.



PAINEL RAMPA DE ACESSO
SUBSOLO

Obs. 
1. Os valores apresentados não contemplam o comissionamento de agência.
2. Custos de produção, instalação e retirada do material por conta do anunciante.
3. As dimensões são aproximadas devendo o anunciante realizar a conferência.
4. O Shopping Quê! se reserva no direito de recusar a veiculação de conteúdo de cunho religioso, político, erótico, ou qualquer outro
que transgrida a legislação vigente. Poderá, ainda, a seu critério recusar a exposição de empresas que representem concorrência para o shopping e suas lojas.

Térreo

Dimensões:
2,95 x 1,30m

Valor Tabela:
R$ 1.515,00 - mensal

Valor promocional:

3 meses – R$ 1.328,00 (mensais)



Dimensões:
1,12 x 2,01m 

Valor Tabela:
R$ 1.065,72 - mensal

Valor promocional:

3 meses – R$ 863,37 
(mensais)

ELEVADOR SOCIAL – TÉRREO TORRE B

ELEVADOR SOCIAL – SUBSOLO TORRE B 

Obs. 
1. Os valores apresentados não contemplam o comissionamento de agência.
2. Custos de produção, instalação e retirada do material por conta do anunciante.
3. As dimensões são aproximadas devendo o anunciante realizar a conferência.
4. O Shopping Quê! se reserva no direito de recusar a veiculação de conteúdo de cunho religioso, político, erótico, ou qualquer outro
que transgrida a legislação vigente. Poderá, ainda, a seu critério recusar a exposição de empresas que representem concorrência para o shopping e suas lojas.

PORTA DE ELEVADOR
SOCIAL PRINCIPAL (TORRE B)



PORTA DE ELEVADOR
SOCIAL EXTERNA

Dimensões:
1,12 x 2,01m 

Valor Tabela:
R$888,09 - mensal

Valor promocional:

3 meses – R$ 710,47 
(mensais)

ELEVADOR SOCIAL - SUBSOLO

ELEVADOR SOCIAL – 1º PISO
TORRE B

ELEVADOR SOCIAL – TÉRREO TORRE A

ELEVADOR SOCIAL – 1º PISO
TORRE A

Obs. 
1. Os valores apresentados não contemplam o comissionamento de agência.
2. Custos de produção, instalação e retirada do material por conta do anunciante.
3. As dimensões são aproximadas devendo o anunciante realizar a conferência.
4. O Shopping Quê! se reserva no direito de recusar a veiculação de conteúdo de cunho religioso, político, erótico, ou qualquer outro
que transgrida a legislação vigente. Poderá, ainda, a seu critério recusar a exposição de empresas que representem concorrência para o shopping e suas lojas.

ELEVADOR SOCIAL – 2º PISO
TORRE B

ELEVADOR SOCIAL – 2º PISO
TORRE A



Dimensões:

• Porta 1 – 53,5 x 2,00 m  
• Porta 2 – 55,5 x 2,00 m

Valor Tabela:
R$ 888,09 - mensal

Valor promocional:

3 meses – R$ 710,47 
(mensais)

ELEVADOR SOCIAL – 2º PISO
MASTERPED

Obs. 
1. Os valores apresentados não contemplam o comissionamento de agência.
2. Custos de produção, instalação e retirada do material por conta do anunciante.
3. As dimensões são aproximadas devendo o anunciante realizar a conferência.
4. O Shopping Quê! se reserva no direito de recusar a veiculação de conteúdo de cunho religioso, político, erótico, ou qualquer outro
que transgrida a legislação vigente. Poderá, ainda, a seu critério recusar a exposição de empresas que representem concorrência para o shopping e suas lojas.

PORTA DE ELEVADOR SOCIAL
ÁREA INTERNA (TORRE A E B)



Dimensões:

Porta 1 – 0,39 x 2,00 m
Porta 2 – 0,39 x 2,00 m

Valor Tabela:
R$ 635,21 - mensal

Valor promocional:

3 meses – R$ 508,17 
(mensais)

ELEVADOR SERVIÇO – 1º PISO – WOOP! ELEVADOR SEVIÇO – SUBSOLO

Obs. 
1. Os valores apresentados não contemplam o comissionamento de agência.
2. Custos de produção, instalação e retirada do material por conta do anunciante.
3. As dimensões são aproximadas devendo o anunciante realizar a conferência.
4. O Shopping Quê! se reserva no direito de recusar a veiculação de conteúdo de cunho religioso, político, erótico, ou qualquer outro
que transgrida a legislação vigente. Poderá, ainda, a seu critério recusar a exposição de empresas que representem concorrência para o shopping e suas lojas.

PORTA DE ELEVADOR SERVIÇO
ÁREA INTERNA (TORRE A)



Dimensões:
1,12 x 2,01m 

Valor Tabela:
R$ 635,21 - mensal

Valor promocional:

3 meses – R$ 508,17 
(mensais)

ELEVADOR SERVIÇO -TÉRREO TORRE A

ELEVADOR SERVIÇO – 1º PISO TORRE A

ELEVADOR SERVIÇO – SUBSOLO

ELEVADOR SERVIÇO –2º PISO
TORRE A

Obs. 
1. Os valores apresentados não contemplam o comissionamento de agência.
2. Custos de produção, instalação e retirada do material por conta do anunciante.
3. As dimensões são aproximadas devendo o anunciante realizar a conferência.
4. O Shopping Quê! se reserva no direito de recusar a veiculação de conteúdo de cunho religioso, político, erótico, ou qualquer outro
que transgrida a legislação vigente. Poderá, ainda, a seu critério recusar a exposição de empresas que representem concorrência para o shopping e suas lojas.

PORTA DE ELEVADOR SERVIÇO
EXTERNA



Dimensões:
42 x 29,7 cm

Valor Tabela:
R$ 162,00 - semanal

Valor promocional:

R$108,00 – semanal

ELEVADOR SERVIÇO -TÉRREO – CASA BARROCO

ELEVADOR SERVIÇO – 1º PISO – WOOP! ELEVADOR SEVIÇO – SUBSOLO

Obs. 
1. Os valores apresentados não contemplam o comissionamento de agência.
2. Custos de produção, instalação e retirada do material por conta do anunciante.
3. As dimensões são aproximadas devendo o anunciante realizar a conferência.
4. O Shopping Quê! se reserva no direito de recusar a veiculação de conteúdo de cunho religioso, político, erótico, ou qualquer outro
que transgrida a legislação vigente. Poderá, ainda, a seu critério recusar a exposição de empresas que representem concorrência para o shopping e suas lojas.

DISPLAY DE ELEVADOR
JOGO COM 3 UNIDADES



PAINEIS SUBSOLO - G1

Dimensões:
2,94 x 1,94 acabamento ilhós (4 lados)

Valor Tabela:
R$ 1.487,46 - mensal

Valor promocional:

3 meses – R$ 1.189,96 
(mensais)

Obs. 
1. Os valores apresentados não contemplam o comissionamento de agência.
2. Custos de produção, instalação e retirada do material por conta do anunciante.
3. As dimensões são aproximadas devendo o anunciante realizar a conferência.
4. O Shopping Quê! se reserva no direito de recusar a veiculação de conteúdo de cunho religioso, político, erótico, ou qualquer outro
que transgrida a legislação vigente. Poderá, ainda, a seu critério recusar a exposição de empresas que representem concorrência para o shopping e suas lojas.



Dimensões:
2,00 x 2,80m

Valor Tabela:
R$ 2.209,47 – mensal / face

Valor promocional:

3 meses – R$ 1.857,70 
(mensais/face)

ENTRADA

Obs. 
1. Os valores apresentados não contemplam o comissionamento de agência.
2. Custos de produção, instalação e retirada do material por conta do anunciante.
3. As dimensões são aproximadas devendo o anunciante realizar a conferência.
4. O Shopping Quê! se reserva no direito de recusar a veiculação de conteúdo de cunho religioso, político, erótico, ou qualquer outro
que transgrida a legislação vigente. Poderá, ainda, a seu critério recusar a exposição de empresas que representem concorrência para o shopping e suas lojas.

PAINEL SUBSOLO
ENTRADA E SAÍDA - ESTACIONAMENTO 

SAÍDA



PAINEL SUBSOLO
COLUNA DOS CAIXAS ELETRÔNICOS 
AO LADO DA TORRE B

Dimensões:
2,00 x 0,60m

Valor Tabela:
R$ 420,00 - mensal

Valor promocional:

3 meses – R$ 344,40 
(mensais)

Obs. 
1. Os valores apresentados não contemplam o comissionamento de agência.
2. Custos de produção, instalação e retirada do material por conta do anunciante.
3. As dimensões são aproximadas devendo o anunciante realizar a conferência.
4. O Shopping Quê! se reserva no direito de recusar a veiculação de conteúdo de cunho religioso, político, erótico, ou qualquer outro
que transgrida a legislação vigente. Poderá, ainda, a seu critério recusar a exposição de empresas que representem concorrência para o shopping e suas lojas.



Horário nobre 

Horários

12h às 14h
17h às 19h

Valor pacote tabela:
R$ 30,00 (por hora p/pessoa)

Valor promocional:
R$ 20,00 (por hora p/pessoa)

Demais horários 

Horários

Manhã – 10 às 12h
Tarde – 14 às 17h 
Noite – 19 às 21h 

Valor pacote tabela:
R$ 20,00 (por hora p/pessoa)

Valor promocional:
R$ 14,00 (por hora p/ pessoa)

*Panfletagem liberada apenas nas cancelas do estacionamento.

Obs. 
1. Os valores apresentados não contemplam o comissionamento de agência.
2. Custos de produção, instalação e retirada do material por conta do anunciante.
3. As dimensões são aproximadas devendo o anunciante realizar a conferência.
4. O Shopping Quê! se reserva no direito de recusar a veiculação de conteúdo de cunho religioso, político, erótico, ou qualquer outro
que transgrida a legislação vigente. Poderá, ainda, a seu critério recusar a exposição de empresas que representem concorrência para o shopping e suas lojas.

PANFLETAGEM



(61) 3435-2339

Av. Castanheiras, Rua 36 Norte, Lote 5 – Águas Claras
CEP. 71900-100 Brasília-DF


