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ABRA SEU

NEGOCIO
NOS MELHORES PONTOS
DO CENTRO DA CIDADE.

OLA,
 Você sabia que Curitiba é reconhecida por acreditar nas pequenas empresas?

 De acordo com a Secretária de Planejamento , Finanças e Orçamento
            da cidade, mesmo com a pandemia em 2020, o número de novas empresas
            cresceu 21% em relação ao ano anterior.

Isso é muita coisa! Esses números mostram que mesmo diante de todas as
restrições, o momento continua ideal para a abertura de novos negócios. E 
a Galeria Show das Fábricas está aqui para auxiliar você nessa nova etapa.

Você pode crescer!

Nós queremos ser parceiros em seu novo empreendimento.
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ESSENCIA da marca^



.SOBRE

Hoje, a Galeria Show das Fábricas é uma marca que busca se 
conectar com o público. Investimos em uma Identidade 
Visual mais moderna e atual e estamos mais presentes nas 
redes sociais 
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Em 2001 Curitiba recebia o Shopping Show das Fábricas. Um negócio que
nasceu com foco em preços baixos.

De lá para cá centenas de lojistas se juntaram ao Shopping. Na verdade, é no
plural: Shoppings. O sucesso foi tão grande que a marca se expandiu. De um 
endereço passou a três!

E hoje, com vinte anos no mercado, o Show das Fábricas cresceu. O antigo
Shopping virou Galeria.

O mundo mudou. A marca também. Mas o foco em preços baixos continua
igual. Temos orgulho de afirmar que em Curitiba somos referência de vendas
no varejo. 

Mesmo com toda essa mudança, continuamos verdadeiros 
a nossa essência. 

.POSICIONAMENTO



A GALERIA



.LOCALIZACAO
~

Você sabe dizer quantas pessoas passam pelo centro de Curitiba ?

São mais de 200 mil pessoas! É praticamente mais que a população
de cidades do Estado do Paraná. 

É como se todos os habitantes de Campo Mourão, Cianorte, Matinhos
passassem juntos pelo centro de Curitiba todos os dias. 

Só pela rua XV de Novembro, o nosso calçadão são mais de 130 mil. 
Esses números representam mais do que apenas pessoas. Para você 
lojista esses números representam oportunidades de novos negócios.  

A Galeria Show das Fábricas, possui espaços bem localizados no Centro.
Todos ideiais para você escolher o endereço da sua loja.  
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RUA DESEMBARGADOR
WESTPHALEN, 108

RUA XV DE NOVEMBRO, 420

RUA VOLUNTARIOS 
DA PATRIA, 52



.PUBLICO

Homens - 35%
Mulheres - 65% 

sexo

Menor de 16 anos - 9%
De 16 a 20 anos - 25%
De 20 a 35 anos - 45%
Mais de 35 anos - 21% 

idade
poder

economico^

C - 70%
B - - 20%
B + - 10% 

A Galeria Show das Fábricas está aberto para todos os tipos de público, sem restrição.
Entretanto, observamos que um determinado, tipo de comprador se tornou mais
frequente.
Identificamos que mulheres jovens de classe média de 20 a 35 anos são as que mais
compram dentro das nossas Galerias.
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.VANTAGENS
Nossos espaços reúnem o que há de melhor para empreendedores:  

O fluxo de pessoas dentro das galerias é constante. O lojista com frequência terá a
sensação de movimento para fechar novos negócios. Por estar no centro de Curitiba
e ao lado de grandes marcas, a Galeria Show das Fábricas está no foco do público 
que anseia por compras e novidades.  

As instalações são adequadas para aqueles que estão iniciando, recomeçando, e que
não podem ou não querem manter grandes estoques. Tudo pensado para que as vendas
ocorram de forma rápida e fluída.  

1.Ótima localização;
2. Equipe de Marketing a serviço do lojista;
3. Ambiente com instalações adequadas. 
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NEGOCIOS



Oferecemos lojas de 6m² a 12m², com possibilidade de costumização para que o
lojista possa expandir o seu empreendimento da forma mais adequada.   

A Galeria Show das Fábricas deseja que você possa investir no seu próprio negócio
de forma rápida e fácil.   

.ESPACO

A GaleriaShow das Fábricas te ajuda a alcançar o sucesso. Você só precisa escolher
o espaço e a sua loja virar realidade.    

CENTRO CURITIBACENTRO CURITIBA
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.LOCALIZACAO
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.REALIZE O
SEU SONHO
DE EMPREENDER
COM A GENTE!

RAPIDO
FACIL
SEM BUROCRACIA
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.DIFERENCIAL

SEM FIADOR

SEM CAUÇÃO
6 MESES DE CONTRATO
EMPRESA MEI
TAXA ZERO DE CONDOMÍNIO

COM FIADOR

COM CAUÇÃO
+ DE 2 ANOS  DE CONTRATO
EMPRESA LTDA
TAXAS DE CONDOMÍNIO

(àgua,luz,iptu)

Concorrência

LOJASLOJAS

800800R$R$

a partir de

sem luvas!
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.OPORTUNIDADES
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A Galeria Show das Fábricas se diferencia da concorrência. Entendemos que você 
talvez precise de incentivos para abrir a sua loja:

VOCÊ NÃO PRECISA DE FIADOR

40 % DE DESCONTO NO PRIMEIRO ALUGUEL DA LOJA
6 MESES DE CONTRATO
TAXA ZERO DE CONDOMÍNIO

NÃO COBRAMOS CHEQUE CAUÇÃO

E para comemorar esses 20 anos de sucesso no mercado iremos oferecer para os 
nossos novos parceiros:



RUA XV DE NOVEMBRO, 396

OBRIGADO!

@galeriashowdasfabricas

galeriashowdasfabricas
(41) 3233 0172     (41) 9 9968 3141

(41) 9 9968 3141
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OBRIGADO!

RUA DESEMBARGADORWESTPHALEN, 108

(41) 3233 0172     (41) 9 9968 3141
RUA XV DE NOVEMBRO, 420

RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA, 52
(41) 3233 0172     (41) 9 9968 3141


