


Formada por profissionais com mais de 30 anos de experiência na indústria
de shoppings centers, a Enashopp é uma empresa com expertise nacional e
internacional voltada para o desenvolvimento, implantação, comercialização
e administração de shopping centers e empreendimentos multifuncionais e
empresariais.

Com escritórios em Salvador e em São Paulo, a Enashopp já desenvolveu
projetos na África e em todo o Brasil. São mais de 1.500 profissionais
administrando um milhão de m² de área construída, com uma média de 30
milhões de pessoas/ano trafegando nos empreendimentos, 5 mil unidades
gerenciadas e mais de 300 mil m² de área bruta locável (ABL).

NÚMEROS ADMINISTRADOS
PELA ENASHOPP

Mais de 1 Milhão de m² de área 
construída.

30 milhões de pessoas, aproximadamente,
trafegam por ano nos empreendimentos.

Cerca de 5.000 unidades gerenciadas

Mais de 300 mil m² por ano
de Área Privativa e Área Comercial Locável

Cerca de 1.500 profissionais envolvidos 
nos empreendimentos



Lojas: 75 lojas e 9 quiosques
Cinema: 2 salas do Circuito Saladearte

Cadeira de Rodas: Sim    Bancos: Lotérica e Banco 24 Horas

Administração: Enashopp
Localização: Rua Rubens Guelli, nº 135, Itaigara
Horário de Funcionamento
§ Segunda a Sábado: das 9h às 21h
§ Domingo: lojas das 13 às 19h (opcionalmente),
cinema normal e alimentação a partir das 12h

Inauguração: 16 de Outubro de 2008

Manobrista: Sim       Fraldário: Sim

Vagas de Estacionamento: 215 (164 subsolo e 51 térreo)

O PASEO

+ 70.000 
Média visitação

ao mês

R$ 250,00
Média de 

consumo por 
cliente



LOCALIZAÇÃO

Localizado num dos bairros mais
nobres de Salvador, com Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH) 
semelhante ao de países de primeiro
mundo, o Shopping Paseo Itaigara é
um dos mais elegantes da cidade, 
proporcionando conforto e praticidade
nas compras, principalmente à
população do seu entorno. Instalado
em frente ao Parque da Cidade, o 
shopping sempre buscou a máxima
integração do seu espaço ao verde do 
bairro do Itaigara, com suas alamedas 
amplas e áreas descobertas com céu
aberto e a utilização de luminosidade
natural na maior parte do dia.



QUEM SÃO OS
CLIENTES DO PASEO?

A predominância dos moradoras do entorno,
possuem gosto refinado e valorizam marcas de
prestígio, mas sabem reconhecer produtos de
qualidade mesmo que ainda desconhecidos, desde
que bem apresentados.

Tendem a optar por soluções mais práticas,
principalmente em relação às compras de
conveniência e de menor envolvimento.

Mulheres, Adultas, pós graduadas, Classe AB1, que
têm requinte e encontram no Paseo conforto e um
ambiente agradável para fazer suas compras.











As peças de mall ganharam 
grande repercussão na Europa, 
Estados Unidos e, mais 
recentemente, com a lei “Cidade 
Limpa”, em São Paulo.

Como uma mídia alternativa 
se traduz como excelente 
oportunidade para quem quer 
se fazer ser visto.



Por que anunciar?

• No Shopping o cliente tem a oportunidade de 
experimentar os produtos.

• 81% das decisões de compra são tomadas no 
ponto de venda.

• Consumidores de Shopping têm maior 
predisposição à compra.

• Público mais aberto às mensagens publicitárias.

• 96% dos frequentadores de Shopping 
pertencem às classes A, B e C.

*Fonte: Abrasce.



*Todas as medidas são estimadas e precisam ser confirmadas antes da produção da peça. 

É imprescindível visita técnica do fornecedor antes da produção. 

A instalação de algumas peças necessita de curso de

altura e uso imprescindível de EPI. Verificar se tem alguma taxa municipal a ser paga previamente. 

Responsabilidade do lojista!



Interface Wifi Zone

Formato 1024 x 768 px

Quantidade 01

Valor unitário / mensal R$300,00

Local Mall

Especificação: De preferência enviar o arquivo aberto em .ai



Front Light Entrada Garagem

Formato 5,61 m x 2,00 m

Quantidade 01

Valor unitário / mensal R$ 1.500,00

Local G1

Especificação: Lona com acabamento em ilhóis. 
Instalação especial (Com Escadas, Andaime e uso de 

EPI).



NORMAS DE UTILIZAÇÃO PLACAS DE CANCELA

• Peso Máximo: 150 gramas;
• Fixação das peças: utilizar somente a parte de traz do braço das cancelas com

fita dupla face com área de contato de 7cm no máximo;
• Localização das peças: centralizar as peças sempre no meio do braço da cancela

a fim de balancear o peso e não ultrapassar o limite da parte de baixo da cancela
evitando acidentes (atentar-se ao formato da haste dobrável);

• Dimensão máxima: para material em “LEPLUME” 1,00m x 0,25m;
• Dimensão máxima: para material em “PVC” 1mm 0,80m x 0,25m
• Não retirar as borrachas de proteção e não fixar nada na parte frontal do braço

das cancelas;
• Não danificar as borrachas de proteção;
• Não retirar os adesivos de PARE nem nas extremidades do braço das cancelas.

Placa na Cancela Entrada OU Saída

Quantidade 02

Valor unitário / mensal R$ 300,00

Local G1

Especificação: Placa de poli adesivada. 
Atenção especial às especificações da peça 

e à “dobra” da cancela.



Panfletagem
( Cancelas garagem)

Formato A5 ou formato especial 
mediante aprovação prévia

Quantidade* 1.000 por dia

Valor unitário / mensal R$ 200,00

Local Piso  G1

*A depender do dia da semana.



Áudio de Cancela Entrada 

Quantidade 01

Valor unitário / mensal R$ 400,00

Local G1

Especificação: Formato 7” (ao final deve conter a 
frase “aperte o botão e retire seu ticket”). 

Arquivo de áudio em formato Wave (wav) até 2 
MB.



Pacotes Trimestrais 
e Semestrais!

Portas Elevadores
Formato 0,80m X 2,00m 

Quantidade 01

Local G1, L1, L2

Valor unitário / mensal R$ 400,00

Especificação: Adesivo fosco. Atentar-se ao recorte central.



Banheiros – Portas e/ou Espelhos
Formato* Portas: 0,60mx1,60m

Espelho: 1,40mx0,30m

Quantidade 01

Valor unitário / mensal R$ 400,00 cada peça

Especificação: Adesivo leitoso, recorte ou transparente. 
*Essa peça pode ter uma liberdade maior de tamanho e criação mediante 

aprovação prévia. Os espelhos dos banheiros femininos, masculinos e 
infantis tem formatos diferentes.



Vidro Escadaria Inferior

Formato 2,60m x 1,90m

Quantidade 01

Valor unitário / mensal R$ 1.500,00

Especificação: Adesivo leitoso ou 
transparente. Instalação especial.



Epelhos Elevadores

Formato 1,37mx0,3m
Cada adesivo

Quantidade 02

Valor unitário / mensal R$ 400,00

Especificação: Adesivo leitoso ou transparente.



Painel Escada Banheiro L2

Formato A medir

Quantidade 01

Valor unitário / mensal R$ 400,00

Especificação: Adesivo leitoso.



Lateral da Escada Rolante

Formato Personalizado

Quantidade 01

Valor unitário / mensal R$ 400,00



Tótem (Modelo 01)
Formato 0,66m x 1,10m, adesivo

blackout, 2 unidades por 
tótem (São dupla-face).

Quantidade Mediante disponibilidade.

Valor unitário / mensal R$ 200,00



Cartazes
Formato A3

Quantidade Mediante
disponibilidade

Valor unitário / mensal R$ 100,00



Layout sujeito a aprovação; Peças sujeitas a disponibilidade;
Valores contemplam apenas veiculação;
Produção, instalação, desinstalação por conta do cliente. Instalação antes das 9h e após às 21h (mediante
preenchimento de liberação de serviço no site “acesso lojista” ou pessoalmente na ADM;
Não emitimos nota fiscal;
Taxa de prefeitura (SUCOM) por conta do cliente;

Manutenção das peças por conta do cliente;

Documentos necessários para preparar contrato: Cópia de CNPJ/Contrato social/Alterações e RG/CPF e comprovante de
residência de quem assina;
Conferir medidas das peças in loco antes da produção;
Para instalação das peças é necessário o envio do nome e RG dos envolvidos até às 16h, dois dias antes da instalação,
através de preenchimento do formulário de liberação (Disponível na ADM ou no site “Acesso Lojista”);
Panfletagens são feitas com funcionárias devidamente fardadas somente nas cancelas de entrada da G1 e com autorização
de acesso;
Pagamento antecipado mediante recibo dois dias antes da instalação,
junto com a entrega do contrato reconhecido firma.

Observações



Luzia Novis
(71) 9 8199-5273

luzia@enashopp.com.br

Comercialização/Contato
A Enashopp também  comercializa 
espaços para merchandising qualificado em
seus outros empreendimentos.
O plano de merchandising da Enashopp
também  está presente em outros shopping 
centers e empreendimentos multifuncionais 
administrados pela empresa.  
Uma excelente opção
de gerar visibilidade para as sua mensagens 
publicitárias e de uma comunicação
qualificada, muito mais próxima do 

público a ser impactado. 
Seja nosso parceiro.


