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CCA concluiu a instalação de cinco painéis de LED para divulgação das 
ações institucionais e publicidade dos lojistas, por meio de campanhas 

de merchandising.
Todos os painéis foram recentemente adquiridos pelo Centro Comercial Alphaville 
a fim de aumentarmos a visibilidade e lucratividade dos estabelecimentos. 
O serviço de divulgação é oferecido sem custos aos lojistas até o mês de junho. 
Para anunciar e receber as informações necessárias, os interessados deverão 
entrar em contato com o Departamento de Marketing através do telefone 
(11) 4196-6576 ou através do e-mail marketing@centrocomercial.com.br 
e solicitar os dados para produção dos vídeos.
Atualmente, o Centro Comercial Alphaville (CCA) possui cinco painéis instalados: 
PAINEL MADEIRA - Instalado no estacionamento interno do CCA (próximo a 
Portaria 2) ao lado da Alameda Madeira. 
PAINEL MARGARIDAS - Localizado na Calçada das Margaridas (em frente a 
portaria 3, entrada pela Alameda Rio Negro)
PAINEL PURUS – Localizado perto do acesso F na Alameda Purus.
PAINEL LÍRIOS – Localizado na esquina da Calçada dos Lírios x Cravos. 
PAINEL ORQUÍDEAS – Localizado na Calçada das Orquídeas x Margaridas.

omeçamos 2020 em clima de comemoração e com grandes 
expectativas para celebrar os 40 anos de histórias e 

conquistas do CCA. 
Tudo começou nos anos 80, quando uma área total de 112 mil 
metros quadrados foi projetada com praças e calçadas 
estrategicamente posicionadas e inspiradas nos padrões de 
arquitetura europeia, a fim de trazer à região de Alphaville um 
local completo, charmoso e versátil.
O intuito é que as comemorações se estendam até o mês de 
maio, quando se completam os 40 anos. Por isso, a partir deste 

mês, preparamos uma série de ações que buscam resgatar 
nossa memória destes anos vividos, contando os fatos mais 
marcantes que vão desde o início de nossas atividades, como 
curiosidades de lojistas que estão conosco desde a inauguração 
do Complexo, até os dias atuais.
Participe! Conte para nós sua história no CCA. Envie fotos, 
comentários e o que julgar importante através do e-mail: 
marketing@centrocomercial.com.br, para juntos comemorarmos 
esta data tão importante para o CCA.
Faça parte da nossa comemoração!

CCA recebe em março a exposição Dog Art, que traz 
10 esculturas caninas, em tamanho natural, customizadas 

por artistas plásticos, arquitetos e personalidades que utilizam 
este novo suporte para expressar suas ideias e talento de 
forma criativa.
Cada dog será identificado com o nome do artista e uma pequena 
biografia. O propósito do projeto é chamar a atenção para o 
grande número de animais abandonados e, com isso,  incentivar 
crianças e jovens a amá-los e respeitá-los. O cachorro foi escolhido 
como símbolo por ser o animal de estimação mais presente nos 
lares e ser conhecido como “o melhor amigo do homem”.
A exposição é gratuita e acontece na Praça das Orquídeas até o 
início de março. 

Teremos ponto de arrecadação de rações, que serão doadas ao 
Centro de Proteção ao Animal Doméstico – CEPAD. 
Participe! Abrace essa causa! 
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Painéis de LED: Oportunidade para potencializar seu negócio 

Centro Comercial Alphaville – 40 anos de história!

Exposição Dog Art

Acesse nosso site para a versão on-line

Painel Orquídeas
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ensando em modernizar e contribuir com a sustentabilidade, o CCA está 
realizando, nos últimos meses, a substituição de mais de 1000 luminárias 

distribuídas entre as calçadas e praças do Complexo.  
A nova iluminação utiliza a tecnologia Led, que reduz o consumo e a 
demanda de energia elétrica, diminui a necessidade de manutenção (troca 
de lâmpadas e reatores), evita os riscos de acidente de trabalho (luminárias 
sem necessidade de manutenção), contribui com a melhoria da iluminação 
nos ambientes.
Além desses benefícios, o novo sistema de iluminação vai propiciar uma 
economia de até 70% no consumo de energia, em relação às lâmpadas de 
vapor de sódio, que eram utilizadas anteriormente. A previsão para 
recuperar o investimento do projeto é de 6 meses.

Iluminação com qualidade e economia
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EXPEDIENTE

Centro Comercial Alphaville trabalha para tornar mais 
ágil e eficiente a entrada e saída do estacionamento. Já 

está disponível o serviço ConectCar, que oferece mais uma 

opção, aos condôminos e frequentadores do Complexo, para 
facilitar a passagem sem filas e sem tickets. 

Mais agilidade ao entrar e sair do estacionamento.

O

ara resgatar as tradicionais matinês em família, o Centro 
Comercial Alphaville realiza, no dia 08 de fevereiro, o Kids 

Folia CCA, um baile de carnaval com oficinas, brinquedos infláveis, 
interação de Cosplayers, muita música, confete e serpentina.
Durante o evento, a criançada poderá participar gratuitamente 
de oficinas de fitas e pintura de rosto, confecção de máscaras e 
cabelo fashion, usando a criatividade e imaginação. 
O evento acontecerá simultaneamente em duas praças, das 
11h às 15h. Os brinquedos infláveis ficarão na Praça das 
Dracenas, onde também haverá distribuição gratuita de algodão-
doce e pipoca. Na parte inferior da Praça das Orquídeas, ficarão 

concentradas as oficinas, o bloquinho infantil e os Cosplayers. 
Na parte superior da Praça, teremos barracas com comidinhas e 
adereços para o carnaval.
O Bloco Gente Miúda promete agitar o evento e não deixar 
ninguém parado ao som de muito frevo, marchinhas e 
músicas atuais que são sucesso entre a criançada. Papai, 
mamãe e filhos escolham a melhor fantasia e venham curtir 
o Kids Folia no carnaval do CCA. O evento é gratuito e aberto 
ao público.
Contamos com a sua alegria para fazer o melhor Kids Folia 
do CCA. 

Kids Folia agita o Centro Comercial Alphaville
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