PROJETO WINDOOR
Interior de São Paulo

W indoor

Através desta ação localizada, a marca fica mais próxima do consumidor
final, maximizando os resultados de vendas, e o reforço da marca.

1.800mm

1.500mm
3.000mm

O Windoor é um moderno painel para ações promocionais,
tem a eficiência de out-door, com a elegância de um painel publicitário.
Com 4,5m² de área de exposição, 3m de altura e sem necessidade
de perfuração do solo, o windoor é de fácil locomoção,
podendo ser instalado em qualquer local, inclusive em areia.
É um produto patenteado.

3.000mm

Amparo: Linda por natureza, Amparo é sinonimo de qualidade de vida. Aqui a paz e agitação são formulas de alegria e bem estar. Passeie na história, faça
compras e visite nossos pontos turísticos. AMPARO faz divisa com as cidades de Serra Negra, Itapira, Morungaba, Monte Alegre do Sul, Tuiuti, Pedreira,
Jaguariúna e Santo Antônio de Posse e faz parte do Circuito das Águas Paulista. Sua população atual é de aproximadamente 60.404 habitantes

Araras: A malha viária urbana conta com modernos sistemas que garantem fluidez de tráfego, facilitando o acesso ao município. Amplas avenidas,
rotatórias e conjuntos de pontes sobre os ribeirões que cortam a zona urbana asseguram a integração de todas as regiões. O município possui 170 bairros
distribuídos nas quatro regiões da zona urbana. A zona rural é servida por estradas municipais aos bairros.
Indaiatuba: A cidade de Indaiatuba se destaca no turismo de negócios, com a presença de grandes empresas do setor automotivo como a Toyota do
Brasil e o campo de provas da General Motors, seguido pelo religioso com o Mosteiro de Itaici, onde acontece a Confederação Nacional dos Bispos do
Brasil (CNBB) e o turismo rural, com visitas em diversos locais como o sítio Bela Vista, onde é produzida acerola orgânica e pode se apreciar diversas
delicias do produto, além de ser um dos maiores produtores de uva de mesa do Estado.
Também não podemos esquecer do turismo de eventos com os campeonatos de motocross, bicicross, skate e ciclismo.

Itu: No seu centro histórico estão o convento de Nossa Senhora do Carmo, a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Candelária e o Museu Republicano
Convenção de Itu, que dispõe de acervo relativo à propaganda republicana, aos republicanos históricos e à memória política de Itu.
Por isso, podemos considerar Itu como o "Berço de República" no Brasil. Além disso, a cidade de Itu ganhou fama e notoriedade no Brasil, como a
cidade onde tudo tem tamanho exagerado. Sempre foi considerada também uma das mais ricas e populosas da capitania de São Paulo.
Jaguariuna: Hoje, além de ser conhecida nos quatro cantos do país como a “Capital do Cavalo”, por realizar há duas décadas a tradicional festa dos
peões, e de inscrever seu nome no mapa do circuito nacional de rodeios, Jaguariúna também integra o Consórcio Intermunicipal do Polo Turístico do
Circuito das Águas Paulistas. Devido à sua localização estratégica, com fácil acesso para três estados brasileiros e ao aeroporto de Viracopos, a partir
dos anos 80 o município passou a atrair indústrias de tecnologia de ponta, tornando-se um dos maiores produtores de aparelhos celulares do país,
de computadores e equipamentos de telecomunicações, com expressiva participação nos segmentos de bebidas, gêneros alimentícios e
farmacêuticos.

Limeira: a economia da cidade conta com o cultivo de cana de açúcar, grandes indústrias de vários setores, comércio e prestação de serviços. Limeira
também é conhecida como a “capital do folheado”, por abrigar várias empresas produtoras de jóias folheadas a ouro, a cidade atrai compradores e
revendedores de todas as localidades, chegando até exportar grande parte de sua produção.

Pedreira: Desde 2004, faz parte do Circuito das Águas Paulista. Sua economia baseia-se na fabricação de utilidades em porcelana. Na última década, o
segmento de injeção e transformação de resinas plásticas, apresentou um notável crescimento. Hoje com o comércio diversificado, podemos
encontrar além de porcelanas e louças, uma infinidade de artigos domésticos e de adorno, inúmeras peças artísticas e de decoração dos mais variados
matérias. As 250 lojas especializadas na venda desses produtos estão instaladas em pontos de fácil acesso, atendendo ao público inclusive nos finais
de semana e feriados

Rio Claro: Atualmente Rio Claro tem cerca de 190 mil habitantes e sua economia é baseada na indústria de vários setores, de metalúrgicas, indústrias
têxteis e alimentícias, até eletrodomésticos e estamparia.
São Carlos é uma cidade situada na região central do estado de São Paulo e um importante polo de tecnologia no interior paulista. A cidade fica nas
margens da rodovia Washington Luiz com uma distância aproximada de 230 kilometros da capital paulista e está próxima de outras importantes
cidades como Rio Claro, Araraquara. Na economia, a cidade de São Carlos se destaca como polo de tecnologia e abriga empresas como VolksWagen,
Faber Catell, Electrolux, Husqvarna, Toalhas São Carlos, entre outras
Sorocaba: Hoje Sorocaba que fica a 86 km da capital, tem mais de 640 mil habitantes e possui uma economia acelerada devido ao grande número de
empresas e indústrias instaladas, seu forte comércio e grandes instituições de ensino, responsáveis pela mão de obra qualificada.
Sumaré: O processo de industrialização ocorrido nas últimas décadas colocou Sumaré entre os maiores pólos industriais do Estado de São Paulo.
Esse processo começou no eixo da Via Anhanguera e ganhou novas dimensões com a logística da região. A proximidade do Aeroporto Internacional
de Viracopos, do Pólo Petroquímico de Paulínia, aliada à sofisticada malha rodoviária da região e uma ferrovia faz do município um atrativo especial
para investimentos. o segmento industrial é o alicerce da economia de Sumaré. Os ramos com maior expressão são metalúrgico, químico, elétrico e
têxtil. Empresas de grande expressão estão instaladas no município.
Tietê: A História de Tietê teve suas origens com os Bandeirantes e Portugueses que desbravavam o Sertão Paulista navegando pelo Rio Tietê.
Tietê exibe vários pontos para serem visitados mostrando ser um município belíssimo para os turistas que ficam encantados com a beleza do
município e da beleza de um povo trabalhador e hospitaleiro
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