
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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mídia kit 
THE BLUE

Veja agora pontos estratégicos 
para a sua marca ser mais valorizada.
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elevadores 
entrada mall
Medidas: 0,90 m x 1,20 m.
Material: adesivo.

Valores mensais por unidade:

● Elevador interno: R$ 706,68.
● Elevador externo - subsolo: R$ 471,12. 
● Elevador externo -  térreo: R$ 588,90.
● Elevador externo - 1º andar: R$ 117,78.
● Elevador externo - 2º andar: R$ 353,34.
● Elevador externo - 3º andar: R$ 117,78.
● Elevador externo - 4º andar: R$ 471,12.
● Elevador externo - 5º andar: R$ 117,78. Quantidade de peças disponíveis: 2 unidades por andar.
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elevadores 
office
Medidas: 0,90 m x 1,20 m.
Material: adesivo.

Valores mensais por unidade:

● Elevador interno: R$ 706,68.
● Elevador externo -  térreo: R$ 588,90.
● Elevador externo - 6º ao 19º andar: R$ 

471,12.

Quantidade de peças disponíveis: 

● Térreo: 8 unidades;
● 6º ao 19º andar: 4 unidades por andar.
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BIG BANNER
entrada - térreo
Medidas: 3 m x 0,60 m.
Material: lona com acabamento 
em bastão e corda na parte 
superior e inferior.

Valor mensal por unidade:  R$ 706,68.

Quantidade de peças disponíveis: 2 
unidades.

Indisponível nos meses de novembro, 
dezembro e janeiro.
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escada rolante
Medidas: 5 m x 0,60 m.
Material: adesivo.

Valor mensal por unidade:  R$ 471,12.

Quantidade de peças disponíveis: 

- 2 unidades térreo;

- 2 unidades 2º andar.
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painel lateral
2º andar
Medidas: 1,5 m x 1,5 m.
Material: painel adesivado.

Valor mensal por unidade:  R$ 353,34.

Quantidade de peças disponíveis: 2 unidades.
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Espelhos 
banheiros
Medidas: 40 cm x 40 cm.
Material: adesivo.

Valor mensal por unidade:  R$ 117,78.

Quantidade de peças disponíveis: 

- Térreo: 1 unidade banheiro feminino e 1 
unidade banheiro masculino.

- 2º andar: 1 unidade banheiro feminino e 
1 unidade banheiro masculino.

- 4 andar: 1 unidade banheiro feminino e 
1 unidade banheiro masculino.
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Mesas
praça de alimentação
Medidas quadradas: 80 cm x 80 cm.
Medidas redondas: 90 cm x 90 cm.
Material: adesivo.

Valor mensal por unidade:  R$ 58,89.

Quantidade de peças disponíveis: 

- Quadradas: 37 unidades.
- Redondas: 24 unidades.
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colunas
praça de alimentação
Medidas: 0,90 m x 1,5 m.
Material: painel adesivado.

Valor mensal por unidade:  R$ 265,01.

Quantidade de peças disponíveis: 6 unidades.
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painéis corredores
Medidas: 0,60 m x 0,40 m.
Material: painel adesivado.

Valor mensal por unidade:  R$ 117,78.

Quantidade de peças disponíveis: 

- 8 unidades - subsolo;

- 8 unidades - 1º andar;

- 8 unidades - 2º andar;

- 8 unidades - 3º andar;

- 8 unidades - 4º andar.
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placas fachada
*Somente para lojistas do Mall.
Medidas: sob consulta.
Material: painel com iluminação.

Valor mensal por unidade:  R$ 650,00.

Quantidade de peças disponíveis: 

- 8 unidades.
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informações
● O custo de produção não está incluso no valor da locação.
● É necessária visita técnica para conferir as dimensões para confecção das peças.
● 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: comunicacao@theblue.net.br       WhatsApp: 13 3223-4698


