


SHOPPING ITAIGARA.
MELHOR A CADA DIA.
Fundado em dezembro de 1980, o Shopping 
Itaigara logo se tornou querido pelo povo 
baiano. Com o tempo, foi se tornando uma 
extensão da casa e da vida das pessoas que 
frequentavam seus espaços.

O acesso do público é facilitado pelo fato do 
Itaigara ficar situado na Avenida ACM, umas das 
vias mais importantes e conhecidas da cidade.

Hoje, o shopping tem uma longa história com 
seus clientes e reconhece tudo o que eles mais 
gostam: variedade de lojas e qualidade nos 
serviços oferecidos.

Mas, mais do que isso, o Itaigara se transformou 
no shopping da vida dos baianos.



O MELHOR 
VIZINHO
QUE VOCÊ 
PODERIA TER.

Situado em uma região 
onde predominam as classes 
socioeconômicas A e B, o 
Shopping Itaigara recebe 
diariamente um público 
qualificado, cada vez mais 
exigente e, segundo dados do 
Instituto Brasileiro de Pesquisa 
e Estatística - IBGE, com poder 
aquisitivo quase 4 vezes maior 
que a renda média da família 
soteropolitana.



SHOPPING ITAIGARA.
MUITO MAIS VANTAGENS E 
COMODIDADE PARA VOCÊ.
Shopping Itaigara é mais que um centro de compras, 
é um centro de vantagens. Vantagens para quem 
compra e para quem vende.

Afinal, oferece facilidade e praticidade para seus que 
clientes se sintam em casa, com diversas opções de 
lazer e serviços, além de um mix de lojas completo.



PERFIL DO
SHOPPING
Target: Classes A, B, C

Fluxo médio diário: 20 MIL PESSOAS

Sexo: 66,3% FEMININO E 33,7% MASCULINO

Idade: 47% 45 ANOS OU MAIS

Ticket médio nas lojas: R$ 114,05



DADOS
TÉCNICOS
• Inauguração: 12 de dezembro de 1980

• Área construída: 38.710,30m²

• Área bruta locável: 13.100m²

• 721 vagas de estacionamento

• 182 lojas

• 3 âncoras

• 3 pavimentos de lojas

• 3 megastores

• Praça de alimentação



A Enashopp é formada por 
profissionais com mais de 30 anos 
de experiência no mercado de 
administração de Shopping Centers 
e atua fortemente nas áreas 
de planejamento, implantação, 
comercialização e gestão de 
empreendimentos empresariais, 
comerciais, residenciais e 
multifuncionais.

Concebeu o projeto de 
merchandising por uma necessidade 
do mercado varejista em utilizar as 
mídias e espaços locáveis dentro do 
shopping, com a intenção de deixar 
os produtos e serviços ofertados mais 
próximos dos clientes.

CONHEÇA TAMBÉM O PROJETO 
DE MERCHANDISING DE OUTROS 
EMPREENDIMENTOS DA ENASHOPP

• Shopping Barra - BA

• Shopping Paseo Itaigara - BA

• Shopping Piedade - BA

• Salvador Trade Center - BA

• Suarez Trade Center - BA

• Mercado do Rio Vermelho (CEASA) - BA

• Shopping Parque da Cidade - SP

• Patio Brasil Shopping - DF

• Liberty Mall - DF

NÚMEROS DA ENASHOPP

• 1 milhão de m² de 
área construída

• 39 milhões de pessoas 
trafegam anualmente
nos empreendimentos

• Cerca de 6 mil unidades 
gerenciadas

• Mais de 500mil m²
de área privativa e área
bruta locável

• Cerca de mil profissionais 
gerenciados nos 
empreendimentos



71 3040-9300 • 71 98199-5273
luzia@enashopp.com.brLUZIA NOVIS

71 3040-9300 • 71 99304-7498
camila@enashopp.com.brCAMILA MARA


