
PROJETO DE MERCHANDISING 

MUNDO PLAZA 



MUNDO PLAZA 

O Mundo Plaza, está localizado na avenida Tancredo Neves, ao lado 

do Suarez Trade, na área comercial que mais cresce em Salvador. 

Um empreendimento com o conceito mixed use composto de uma 

Torre Empresarial, uma Torre Residencial e um Street Mall; moradia, 

trabalho, lazer e serviços no mesmo endereço. 

 

 

PLANTA EMPRESARIAL PLANTA RESIDENCIAL 



MUNDO PLAZA 

Localizado de forma estratégica no centro financeiro de Salvador, o 

Mundo Plaza conta com o que há de mais moderno para garantir o 

sucesso dos seus negócios, tudo foi pensado para fazer do 

empreendimento o melhor endereço comercial da cidade.  

 

STREET MALL (imagem meramente ilustrativa) 



O EMPREENDIMENTO 
 

 
- Residencial com 254 apartamentos; 

 

- Empresarial com 704 salas; 

 

- Street Mall com 59 lojas e 7 quiosques; 

 

- Shopping 100% climatizado com 3 elevadores panorâmicos; 

 

- 2029 vagas de estacionamento. 



 
• O projeto de merchandising do Mundo Plaza foi concebido para 

atingir os objetivos de comunicação das empresas parceiras, 

aproveitando e mantendo os diferenciais arquitetônicos e a 

harmonia entre conforto, consumo e entretenimento. 

 

O PROJETO 

 



CARACTERÍSTICAS DO MERCHANDISING 
 

• Baixo grau de dispersão; 

 

• Público  com elevado nível cultural e alto poder aquisitivo; 

 

• Propicia um contato próximo com o consumidor; 

 

• Alta segmentação do público.  



Quantidade: 3 

Valor das 3: R$1.000,00 

CANCELAS DE ENTRADA 



Quantidade: 3 

Valor das 3: R$500,00 

CANCELAS DE SAÍDA 



Quantidade: 3 

Valor dos 3: R$3.000,00 

PORTA DE ELEVADOR 

PANORÂMICO MALL 



Quantidade: 3 

Valor dos 3: R$3.000,00 

PORTA DE ELEVADOR 

PANORÂMICO MALL - INTERNO 



Quantidade: 8 

Valor: R$500,00 

PORTA DE ELEVADOR  

TORRE EMPRESARIAL 



Quantidade: 8 

Valor : R$500,00 

PORTA DE ELEVADOR TORRE 

EMPRESARIAL - INTERNO 



Quantidade: 11 

08 Empresarial 

03 Mall - Panoramico 

Valor : R$200,00 (cada) 

ACRILICOS DE ELEVADOR 



Quantidade:  

Valor : R$100,00 (cada) 

MESAS DA PRACA DE 

ALIMENTACAO 



PANFLETAGEM NAS CANCELAS 

• Diária de panfletagem (segunda a sexta) – R$200,00 – 

Horário: 09:00h às 18:00h. 



IMPORTÂNCIA DO MERCHANDISING 

• Pesquisas apontam que o uso de merchandising em 

Empreendimentos Comerciais e Shopping Centers vem se 

tornando uma prática rotineira pelos anunciantes no Brasil 

e no exterior, devido a fatores que interferem positivamente 

na aplicação deste tipo de mídia indoor, tais como:  

- Reforço de comunicação; 

- Menor tempo entre a visualização da mensagem e a 

compra; 

- Maior aproximação do produto/serviço com o público.  



OUTRAS AÇÕES 

• As possibilidades de formatos e locais não se 

restringem às peças apresentadas. 

 

• O merchandising oferece outras inúmeras formas de 

apresentação do seu produto/serviços ao nosso 

público. Degustação ou apresentação temporária de 

produtos, distribuição de material promocional, ações 

interativas, apoio em nossos eventos, exposições e 

campanhas publicitárias. 

 

• É uma oportunidade única de trazer sua empresa para 

um ambiente que potencializa suas ações e otimiza 

seu orçamento. 

 



OBSERVAÇÕES 

Observações: 

1-      Todos os leiautes deverão passar por aprovação prévia da 

Administração do Mundo Plaza. 

2-      Todos os custos de produção, instalação, manutenção e 

retirada das peças, assim como eventuais taxas da Sucom, são 

de responsabilidade única e exclusiva do anunciante. 

3 -     Os pagamentos são antecipados mediante recibo. 

4 -     Não inclui comissão de agencia, o valor negociado se refere 

somente a parte do Empreendimento. 



EMPREENDIMENTOS 

• A Enashopp concebeu um projeto de merchandising 

por uma necessidade do mercado em utilizar as mídias 

e espaços locáveis dentro dos empreendimentos, com 

a intenção de deixar os produtos e serviços ofertados 

mais próximos dos clientes. 

 

• Conheça também o projeto de merchandising dos 

nossos Empreendimentos: 

 

- Shopping Barra; 

- Shopping Paseo Itaigara; 

- Shopping Paralela; 

- Salvador Trade Center, Suarez Trade Center e Emp. 

Thomé de Souza. 



CONTATOS 

 
Mayana Brito – 71 99206 5354 

mayana@enashopp.com.br 

Luzia Novis – 71 98199 5273 

luzia@enashopp.com.br 

 

mailto:mayana@enashopp.com.br
mailto:luzia@enashopp.com.br

