
Bem Vindo ao 
Shopping Porto Geral 



Um espaço onde o consumidor se sente bem vindo 
e os lojistas realizam excelentes negócios. 





EMPREENDIMENTO 

Inaugurado no ano de 2002, o Shopping Porto Geral traz 
um conceito diferente das “galerias” muito comuns na 
região; 
 
Sua estrutura dividida em cinco  pisos oferece lojas, 
corredores amplos, ar condicionado, sanitários, praça de 
alimentação, segurança e conforto permitindo ao cliente 
uma experiência de compra agradável. 
 
Seriedade e respeito nas questões administrativas e o 
alinhamento com as expectativas do lojista é uma marca 
de nosso empreendimento. 



MISSÃO, VISÃO E VALORES 

•  MISSÃO: 
Proporcionar um ambiente agradável, confortável e seguro para compras, lazer e 
comercialização de produtos.  

•  VISÃO: 
Manter-se como a melhor referência em compras da região por meio da diversidade 
de produtos disponíveis.  

•  VALORES: 
Relacionamento baseado em ética, honestidade e respeito; Valorização dos seus 
colaboradores e parceiros; Comprometimento com a satisfação dos clientes. 





MAPA DO SHOPPING PORTO GERAL 
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MAPA DO SHOPPING PORTO 25 





REGIÃO 

O Shopping Porto Geral está localizado no maior polo 
comercial do País - a região da Rua 25 de Março. Região 
do comércio tradicional movimenta bilhões em produtos 
diversos e oferece uma infinidade de serviços e 
facilidades que agilizam a vida de quem vem a região: 
 
Prefeitura, DETRAN, correios, cartórios, principais 
bancos, financeiras, casas de câmbio, serviços de saúde, 
consultórios médicos e odontológicos e restaurantes. 



REGIÃO 

A região conta com a beleza arquitetônica dos edifícios tombados e preservados, como o 
Mercado Municipal de São Paulo, Teatro Municipal, Pátio do Colégio, Mosteiro de São Bento, 
Vale do Anhangabaú, entre outras atrações. 

MOSTEIRO DE SÃO BENTO MERCADO MUNICIPAL DE SÃO PAULO CAFÉ GIRONDINO 



PERFIL DO PÚBLICO CONSUMIDOR - Frequentador 

Perfil Demográfico 
(média de 20.000 pessoas/dia) 

80% 
Público Feminino 

20% 
Público Masculino 



NO SHOPPING PORTO GERAL VOCÊ ENCONTRA GRANDES MARCAS 



AQUI VOCÊ ENCONTRA GRANDES FRANQUIAS 
COMO A CASA DO PÃO DE QUEIJO! 



Por que ter uma loja no 
Porto Geral? 



São inúmeras as razões para você fazer 
parte deste Shopping! 

 
Confira a seguir as vantagens de ter um ponto 
no local com a melhor infraestrutura da região: 



 EXCELENTE LOCALIZAÇÃO 

Com dois acessos para os 
clientes: 

• Ladeira Porto Geral, 14 

• Rua 25 de Março, 555 



ESTRUTURA ÚNICA NA REGIÃO QUE OFERECE 

• Segurança; 

• Amplos corredores; 

• Elevadores;     

• Escadas rolantes;   

• Ar condicionado; 

• Praças de alimentação no Piso Porto e  
• Piso Geral; 

• Sanitários limpos; 

• Caixa Banco 24 Horas; 

• Franquias; 

• Mix de lojas;  

•  Ambientes de descanso; 

•  Limpeza. 



INVESTIMENTO INTERNO 

Sempre visando melhorias e modernidade, o 
Shopping Porto Geral está investindo em uma 
reforma geral, personalizando a fachada, 
trabalhando na sinalização interna e implementando 
monitores led de informações. 
 
Tudo isso para deixar um ambiente mais agradável 
ainda, tanto para os lojistas como para os clientes 
que frequentam o empreendimento. 



Para aumentar o fluxo de pessoas e atrair ainda mais clientes, o Shopping Porto Geral está 
investindo em varias ações de publicidade.  

Ações já realizadas:  

•  Vinhetas institucionais nos monitores da Galeria Pagé 

•  Anuncio nos Mapas SPTURIS da Discovery Guias e Mapas 

•  Anúncios nas estações de metro Ana Rosa, Paraiso e São Bento 

•  Waze / Foursquare / Blogueiras / Alavancagem Facebook / Instagram / Twitter 

INVESTIMENTO EM PUBLICIDADE 



Investimento em publicidade é sinônimo de mais clientes! 





LADEIRA PORTO GERAL, 14 – Centro - São Paulo - SP - CEP 01022-000 
Telefone: 55 11 3101.1162 - Celular: 94514.1363 

Obrigado! 

Locacao@shoppingportogeral.com.br		
www.shoppingportogeral.com.br	


