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O Conceito

    Mix variado, segurança 24 horas e estacionamento gratuito.
O conceito que alia praticidade e comodidade para os seus clientes com muito 
espaço para divulgar sua marca.      

     Mais moderno centro comercial da região, o Passeio São Carlos tem assinatura 
do conceituado arquiteto Jayme Lago Mestieri e oferece o máximo de 
comodidade a seus clientes, com a facilidade do estacionamento, iluminação 
natural, paisagismo e espaços de convivência com total acessibilidade.

    Inaugurado em dezembro de 2015, o Passeio São Carlos foi pensado para 
oferecer o máximo de comodidade e facilidade para os seus clientes e lojistas. O 
empreendimento possui cerca de 15 mil m2 de Área Bruta Locável (ABL) e seu 
projeto tem como objetivo a otimização do terreno, privilegiando espaços 
abertos e respeitando o meio ambiente, utilizando-se de iluminação e ventilação 
natural durante a maior parte do tempo de seu funcionamento. O Passeio trouxe 
para São Carlos um novo conceito de centro comercial, o open mall, que reúne 
praticidade e comodidade no dia-a-dia e atende às necessidades da vida 
moderna.



Ideal para a sua loja

    O Passeio São Carlos tem suas lojas dispostas em dois pisos, com projeto 
modular que se adequa a qualquer tamanho de loja e suas necessidades. O 
Passeio tem segurança 24 horas, serviços de limpeza e manutenção, 
administração centralizada e amplo estacionamento gratuito. O portfólio de 
serviços e as lojas âncoras asseguram movimento o dia todo para a sua loja e 
acessibilidade para seus clientes. 

       A localização privilegiada é um adicional para o sucesso do Passeio São Carlos. 
O empreendimento está próximo ao Campus I da USP, na Marginal Francisco 
Pereira Lopes, e ao lado da Rua Miguel Petroni. Estas importantes vias concentram 
grande fluxo de veículos e pessoas em todos os horários do dia e são um 
importante eixo de desenvolvimento da cidade. 



Por quê anunciar

      São Carlos tem mais de 76 mil unidades habitacionais com renda média mensal 
de R$4.514 com mais de 249 mil habitantes é a 31ª cidade no estado de SP.

     Seja bem visto por mais de 170.000 pessoas todos os meses.
     
   Referência em São Carlos, é um excelente veículo de comunicação para sua 
marca. Um dos principais espaços para compras, alimentação e diversão, o Passeio 
São Carlos atrai mais de 70 mil veículos por mês. 

     Dos 100% de ABL(área bruta locável) o Passeio São Carlos conta com 88,86% de 
área bruta locada.
     
      Pontos exclusivos e estratégicos para que sua marca tenha destaque no espaço 
aberto do Passeio São Carlos.

     Aqui é o lugar para sua marca ser vista!
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*produção e instalação não inclusas.

Medida: 6,00mt x 1,75mt

Valor: R$1200,00

Especificação Material: Lona com moldura de metal.

6Testeira galeria de serviços

R$1200,00



Medida: 5,45mt x 3,80mt    Medida: 5,00mt x 3,00mt

                            Valor: R$750,00 cada

Especificação Material: Lona com moldura de metal.
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Lona com moldura de metal.Lona com moldura de metal.

Paredes acima e ao lado da esteira rolante

*produção e instalação não inclusas.

R$ 750,00

R$ 750,00



*produção e instalação não inclusas.

Medida: 1,70mt x 2,00mt

Valor: R$350,00

Especificação Lona com moldura de metal.

8Rampa de saída do Savegnago

R$350,00

petz



Praça de alimentação                           
Quantidade: 12 mesas
Valor Total: R$1.500,00                                     

Medida: 1,07mt
                               
Especificação Material: Adesivo Vinílico

9Mesas de granito da praça de alimentação Térreo 1

*produção e instalação não inclusas.

R$1500,00



*produção e instalação não inclusas.

Térreo 2 (MADE)
Quantidade: 3 mesas
Valor Total: R$375,00

Medida: 1,07mt
                               
Especificação Material: Adesivo Vinílico
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*produção e instalação não inclusas.*produção e instalação não inclusas.

R$ 375,00

                               
Mesas de granito Térreo 2 MADE

R$ 375,00R$ 375,00R$ 375,00



*produção e instalação não inclusas.

Especificação Material: Acrílico Transparente

11Pacote balcão

Quantidade: 2 balcões

Medidas: 
0,70cm X 0,99cm

Valor: R$250,00
o pacote

R$500,00

R$250,00



Especificação Material: Adesivo

12Lateral dentro do Elevador

Medida: 29,7cm X 42cm
Valor: R$250,00

*produção e instalação não inclusas.

R$250,00



Especificação Material: Adesivo

  13Bebedouros

Medida: 0,86cm X 1,02mt
Valor: R$300,00 cada

São 2 bebedouros
Um em cada Térreo (1 e 2)

R$ 150,00

*produção e instalação não inclusas.

R$ 150,00



Medida: 1,00mt x 1,80mt

Valor: R$550,00

Especificação Lona com moldura de metal.

14Pilar galeria de serviços 1

*produção e instalação não inclusas.

R$550,00



Medida: 0,80cm x 1,00mt

Valor: R$550,00

Especificação Lona com moldura de metal.

15Pilar galeria de serviços 2

*produção e instalação não inclusas.

R$550,00



Medida: 3,20mt x 1,20mt

Valor: R$750,00

Especificação Lona com moldura de metal.

16Testeira do QGBT 

*produção e instalação não inclusas.

R$750,00



SUGESTÃO ATMO
    R$ 250,00

Banheiro Masculino

Espelho Frontal:                             Espelho Lateral:
Medida: 2,96mt X 81,5cm                      Medida: 3,47mt X 81,5cm

Os espaços para publicidades são: 
4 espelhos (2 em cada banheiro e 2 mictório nos masc).
Valor do pacote: R$ 1.500,00

Especificação Material: Adesivo Vinílico

17Pacotes sanitários (

*produção e instalação não inclusas.

R$1500,00

Pacotes sanitários (Banheiro Masculino)



Banheiro Feminino

Espelho Frontal:                             Espelho Lateral:
Medida: 1,78mt X 81,5cm                      Medida: 4,38mt X 81,5cm

Os espaços para publicidades são: 
4 espelhos (2 em cada banheiro e 2 mictório nos masc).
Valor do pacote: R$ 1.500,00

Especificação Material: Adesivo Vinílico

18Pacotes sanitários (Banheiro Feminino)

R$1500,00

*produção e instalação não inclusas.



Medida: 18,60mt x 0,63cm

Valor: R$1200,00

Especificação Material: Adesivo

19Esteira

*produção e instalação não inclusas.

R$1200,00R$1200,00R$1200,00



*promotoras e panfletos não inclusos.

20Panfletagem

Localização: Será combinado entre o Passeio
e o Anunciante.

Aluguel: 
R$ 500,00 por dia



Para conteúdos e locais que não estejam 
ofertados neste material, favor procurar a 
administração do Passeio São Carlos.

Dados de contato

Endereço: Av. Francisco Pereira lopes, 1701
Bairro: Santa Mônica
Cidade: São Carlos

Telefone Administrativo: (16) 2106-9600
E-mail: adm@passeiosaocarlos.com.br

Site: www.passeiosaocarlos.com.br



22Mix de Lojas (Térreo 1)



23Mix de Lojas (Térreo 2)

UP FITNESS



24Mix de Lojas (Quiosques)


