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Alguns trabalhos
realizados

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.

O Verão 2018 é a 6º edição de Windoor no litoral norte de São Paulo.
Através desta ação localizada, a marca fica mais próxima do consumidor
final, maximizando os resultados de vendas, e o reforço da marca.

Foram contempladas 4 cidades do litoral Norte de São Paulo
Bertioga: É um dos 15 municípios paulistas considerados estâncias balneárias pelo Estado de São Paulo, por cumprirem
determinados pré-requisitos definidos por Lei Estadual. Tal status garante a esses municípios uma verba maior por parte do Estado
para promoção do turismo regional. A cidade tem mais de uma dezena de trilhas ecológicas, algumas fáceis, outras nem tanto, mas a
maioria delas proporciona banhos em rios e cachoeiras, além do contato com a biodiversidade da Mata Atlântica e seis praias.
São Sebastião: A "descoberta" de São Sebastião como destino turístico ocorreu após a abertura da rodovia Rio-Santos no final dos
anos 70, proporcionando ao município mais uma oportunidade de desenvolvimento, agora baseada no turismo com suas 28 praias. De
maneira controlada e ecológica, o turismo hoje é a vocação assumida pelos sebastianenses como forma de movimentar sua
economia.
Caraguatatuba: É mais conhecida como Caraguá, considerada a capital do litoral norte de São Paulo, devido sua localização
geográfica e o seu comércio diversificado. A cidade vive principalmente do turismo nos feriados prolongados e temporada de
férias, onde recebe milhares de turistas. A cidade possui infra - estrutura com bons hotéis, pousadas e restaurantes, vida noturna
agitada com danceterias e bares com música ao vivo, além de suas dezoito praias, Mata Atlântica preservada e diversas opções
de passeios

Ubatuba: É considerada o paraíso ecológico do Litoral Norte Paulista, pois nos encanta com suas riquezas naturais e sua gente
simples, carismática e cheia de histórias surpreendentes, com uma infra-estrutura bem desenvolvida para receber visitantes durante o
ano todo.
Outra maravilha encontrada em Ubatuba são os trechos preservados de Mata Atlântica, no Parque da Serra do Mar, extremo norte da
região, existem diversos portos naturais ao longo da costa, e mais de oitenta praias.
Ao mesmo tempo em que é um local de população caiçara, com características únicas da cultura brasileira, tem um fluxo muito grande
de turistas de média e alta renda que necessitam de serviços de qualidade e procuram conhecer o artesanato e a cultura local.
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Bertioga
1 - Praia da Enseada

São Sebastião
2 - Barra do Una

Face única

Face única

Praia da Enseada de frente
para o mar. Próximo ao
Quiosque 1. Local de grande
concentração de banhistas.

Principal rua de acesso a Praia,
bares e restaurantes.
Público jovem.

São Sebastião
3 - Boiçucanga

São Sebastião
4 - Boiçucanga

Face
A única
Face

Face B

Principal avenida, corta a praia
de ponta a ponta, sentido
Maresias.

Principal avenida, corta a praia
de ponta a ponta, sentido
Camburi.

São Sebastião
5 - Maresias

São Sebastião
6 - Paúba

Face única

Face única

Localizado na avenida principal
(Francisco Loup), acesso de quem
vem de Caraguatatuba.
Público Jovem.

Localizado a um quarteirão
da praia, sendo seu principal
acesso. Local de grande
concentração de banhistas.

São Sebastião
7 - Toque Toque Grande

São Sebastião
8 - Toque Toque Grande

Face única

Face única

Localizado em frente ao mar.
Ponto de apoio da Pousada
Ilha Toque Toque.

Localizado em frente ao mar.
Ponto de apoio da Pousada
Ilha Toque Toque.

São Sebastião
9 - Baraqueçaba

São Sebastião
10 - Baraqueçaba

Face A

Face B

Localizado na praia, próximo
à praça de alimentação.

Localizado na praia, próximo
à praça de alimentação.

São Sebastião
12 - Entrada

São Sebastião
11 - Saída

Face A

Face B

Localizado na saída da cidade,
sentido Bertioga, Maresias,
Boiçucanga e Camburi.

Localizado na entrada da cidade,
de quem vem de Bertioga,
Maresias, Boiçucanga e Camburi.

Caraguatatuba
13 - Martim de Sá

Caraguatatuba
14 - Cocanha

Face A

Face única

Localizado na principal avenida
da orla, de frente para o mar.
Próximo aos principais quiosques.

Avenida principal, de frente
para o mar.
Grande concentração de pessoas.

Ubatuba
15 - Lázaro

Face única
Localizado em um amplo
estacionamento próximo à praia.
Local de concentração dos
principais quiosques da Praia
do Lázaro.

