
Bem-vindo ao 
THE BLUE 
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● Localização:
Avenida 

Senador Feijó, 
nº 686, 

Vila Mathias, 
Santos - SP.
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46.000 m² de área construída

481 salas 
comerciais

58 lojas Público estimado: 
30.000 pessoas/mês



Alimentação                             Petfriendly                          Segurança                        Estacionamento

Área de desembarque                    Bicicletário                      Sala de reuniões            Ambiente climatizado
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sobre o
portal THE BLUE

Design moderno, leve, dinâmico  
e de fácil navegação.
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sobre o
portal THE BLUE

As páginas são divididas entre Home, 
Conheça o The Blue, Lojas, Alimentação, 
Corporativo, Novidades e Contato.
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perfil do público
portal THE BLUE

PERFIL
Dados: 
Maio/2022
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perfil do público
portal THE BLUE

sexo
Dados: 
Maio/2022
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dados estatísticos
portal THE BLUE

1.522
número de usuários

6.782
visualizações (page views)

2min 18s
tempo médio de engajamento
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dados estatísticos
portal THE BLUE

1.246
visualizações (home)

408
visualizações (lojas)

408
visualizações (alimentação)
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dados estatísticos
portal THE BLUE

173
visualizações (corporativo)

1.799
número de visitas (sessões) Dados: 

Maio/2022



10 _____________________________________________________________________________ www.thebluesantos.com.br

dados estatísticos
portal THE BLUE

dispositivo

61,3% 34,89% 3,81%

Dados: 
Maio/2022
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dados estatísticos
portal THE BLUE

Origem do 
Tráfego

63,70%

18,31%

13,54%

3,20%

1,24%

Dados: 
Maio/2022
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mídia kit dIGITal 
THE BLUE

Veja agora áreas estratégicas 
para a sua marca ser mais valorizada.
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big banner - home

Medidas: 1000 px x 250 px.

Formato: .jpg e .png.

Valor mensal por unidade:  R$ 1.800,00.

Quantidade de peças disponíveis: 1 
unidade.
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mini banner - home

Medidas: 350 px x 350 px.

Formato: .jpg e .png.

Valor mensal por unidade:  R$ 300,00.

Quantidade de peças disponíveis: 6 
unidades.
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big banner - INTERNO

Medidas: 970 px x 250 px.

Formato: .jpg e .png.

Valor mensal por unidade:  R$ 400,00.

Quantidade de peças disponíveis: 6 
unidades.

- Página Corporativo (2 unidades)
- Página Alimentação (2 unidades)
- Página Lojas (2 unidades)
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instagram 
the blue shopping
Medidas: 1080px x 1080px (feed) ou 
1920px x 1080px (stories). 

Formato: .jpg, .png ou .mp4.

Quantidade de peças disponíveis: sob 
consulta.

Valor mensal por unidade: 

- Feed - R$ 400,00
- Story (imagem) - R$ 300,00
- Story (vídeo) - R$ 550,00
- Reels - R$ 700,00 @shoppingtheblue

http://www.instagram.com/shoppingtheblue
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informações

● O custo de produção não está incluso no valor da locação.
●  As artes devem ser enviadas para a Associação dos Lojistas do The Blue Shopping 

antes da confecção, para aprovação de layout.
● Projetos especiais devem ser enviados para a Associação dos Lojistas do The Blue 

Shopping para aprovação.

Email: associacao.lojistas@theblue.net.br       WhatsApp: 13 3223-4698


