
Shopping atrai 8 patrocinadores

Presente em Campos do Jor-
dão há 14 anos, o shopping

Market Plaza tem, para esta
temporada, oito patrocinadores:
Kia Motors, MasterCard Bla-
ck, Mercedes-Benz, Nespresso,
Samsung, Souza Cruz, TIM,
Volkswagen, além de apoios de
Bosch, Amarula, Nívea e Nova
Suzuki.

Para este ano, a expectativa é
de que 340 mil pessoas circulem
pelos corredores do shopping e
44 mil pelo Boulevard Market
Plaza, ambos empreendimentos
da Doria Associados. Isso repre-
senta, respectivamente, um au-
mento de 6% e 10% no número
de visitantes. Em 2008, o shop-
ping recebeu 338 mil pessoas e o
Boulevard Market Plaza, 42 mil.
"As ações de marketing sempre
geram um grande retorno de
público aos empreendimentos.
E todas as empresas participan-
tes apresentam produtos e servi-
ços, com iniciativas específicas
aos consumidores. Em 2008, en-
tre patrocinadores e apoiadores,

Concerto musical ao ar livre em Campos do Jordão

dez empresas estiveram presen-
tes no Market Plaza", afirmou
João Doria Jr., presidente da Do-
ria Associados e do Lide (Grupo
de Líderes Empresariais).

De acordo com o executivo,
o grupo Doria Associados ain-
da realiza eventos que também

contam com patrocínio de em-
presas. É o caso, por exemplo,
do 7a Passeio de Bebês, no qual
pais e filhos saem pelas ruas da
cidade e concorrem a diversos
prêmios. O evento tem patro-
cínios da Nestlé e Kimberley
Clark, representada pela marca

Turma da Mônica. "'O receitas
de inverno Nestlé', aula de gas-
tronomia realizada no shopping
Market Plaza, também é outro
evento que já virou tradição du-
rante o mês de julho. O chef e
apresentador Edu Guedes vol-
ta ao Market Plaza e promete,
mais uma vez, sucesso de públi-
co", disse Doria, que acrescen-
tou ainda que a Bosch também
explora a gastronomia no Es-
paço Gourmet Bosch. No local,
os visitantes podem ter aulas
de culinária, aos sábados, com
chefs de renome, como André
Boccato, Mario Lo Sardo e Dul-
ce Martinez.

A Nestlé também fará ações
de degustação de produtos no
Market Plaza, além de ativida-
des que proporcionam o bem-
estar no "Planeta natureza Nes-
tlé", espaço localizado em Ca-
pivari, em Campos do Jordão.
Entre os ambientes preparados
pela empresa no shopping estão
o Nestlé Innovation - em que os
visitantes podem conhecer e ad-
quirir kits de produtos lançados
recentemente pela companhia
-, Lounge Chocolover, Cantinho
da Papinha e a cafeteria Dolce
Gusto.

Já a Samsung instalará no
Market Plaza uma amostra de
seu espaço conceito chamado
Samsung Experience. Ao todo,
são mais de 20 produtos da em-
presa à disposição dos visitan-
tes, durante toda a temporada
de inverno, para experimen-
tação sensorial e compra.
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