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Um Bay Market revitalizado para você
Para celebrar uma nova era, o Shopping Bay Market
terá seu visual completamente repaginado. Localizado
no centro de Niterói, para melhor atender os consumidores e lojistas, o empreendimento iniciou um grandioso processo de revitalização e modernização em
seu espaço externo e interno. O projeto, assinado pelo
arquiteto Paulo Baruki, tem previsão de conclusão para
o segundo semestre deste ano.
Situado entre os dois maiores pontos de tráfego de
pessoas da cidade, o Terminal Rodoviário de Niterói e
a Estação das Barcas, o Shopping Bay Market oferece opções em serviço, entretenimento, gastronomia e
consumo para a região. O mall possui grandes marcas
e opções de lazer em seu mix de lojas, e espera que,
após a conclusão das obras, os clientes possam usufruir de aproximadamente 40 novas lojas.
A reformulação do shopping já teve início com a
inserção da nova logomarca, um hexágono criado pela
agência Ana Couto Branding Design. De identidade
visual renovada, concebida de acordo com o padrão
adotado pela empreendedora e administradora REP
Shoppings, o mall se integra em definitivo ao portfólio
do grupo.
Depois de concluído as etapas do retrofit do shopping, a REP espera que o novo Bay Market traga novas

oportunidades de negócios, além, é claro, de possibilitar ao cliente bons momentos de lazer em um ambiente com um mix completo, onde ele encontre tudo
o que precisa em um só lugar.
O RETROFIT
Com um grande investimento, o Bay Market se
preparou para a revitalização de forma que os consumidores sentissem o menor impacto possível durante sua realização. Os trabalhos externos do shopping
estão sendo realizados em horário comercial, porém
os internos (como forro, ar condicionado, iluminação,
piso e pinturas), estão sendo executados no período
em que o shopping está fechado.
As mudanças serão muitas, incluindo o piso e todo
mobiliário nas áreas de descanso da Praça de Alimentação, o forro – que ganhará iluminação especial –,
novo paisagismo interno e externo e retrofit da fachada. Tudo pensado para oferecer mais conforto aos
clientes, o que propiciará mais comodidade ao usuário.

Então, não fique de fora!
Faça parte do novo Shopping Bay Market!
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NO DIA DAS MÃES,
A SUA MÃE VAI FICAR
AINDA MAIS BONITA!

A cada R$200
em compras GANHE
1 Kit EXCLUSIVO
Bio Extratus!

Os principais acontecimentos que
marcaram o ano do Shopping Bay Market

Empreendimento e administração:

do shopping.
Válido das 9h do dia 11/04/2014 até às 21h do dia 11/05/2014 ou enquanto durarem os estoques para as compras realizadas nas lojas
Consulte regulamento no site www.shoppingbaymarket.com.br ou no posto de troca localizado no 2º piso.

O ano de 2014 foi de grandes mudanças e acontecimentos para o Shopping Bay Market. Os pedestres e clientes
que passavam pelo mall puderam perceber o início das obras do projeto de
revitalização e algumas das novas lojas
que vieram para integrar o mix. No entanto, esses não foram os únicos acontecimentos que marcaram a história do
estabelecimento nestes 365 dias.
Para a retrospectiva do Bay Market
em 2014, vale ressaltar a continuidade
de ações promovidas pelo shopping.
Foram diversos acontecimentos de janeiro a outubro, entre eles: o Bay Point,
que aconteceu no primeiro mês do ano,
aproveitando a época de férias, quando o mall fechou parceria com a Game

Point e disponibilizou games na Praça
de Eventos; a Oficina de Máscaras e Bailinho de Carnaval, no mês de fevereiro;
a Oficina de Cupcakes, e a liquidação
‘Eu Mereço’, em março; o Dia das Mães
com a parceria da Bio Extratus, em maio;
o ‘Compre e ganhe um perfume’, em
parceria com a loja Lugar de Comprar,
em junho; o Dia dos Pais, também em
parceria com a Loja Lugar de Comprar,
presenteando os clientes, em agosto; e
a Oficina de Fantasias dos Super-Heróis,
e área de lazer para as crianças com piscina de bolas e recreação, no mês de
outubro.
Além destes, o shopping também fechou parcerias com ações sociais como
o Projeto Gugu, realizado todos os dias,

de segunda a
sexta, na Rosa
dos Ventos, em
frente à entrada
da Bahia de Guanabara;
a parceria com a CDL Niterói na Campanha ‘Natal Premiado’, criada para incrementar as vendas de final de ano no
comércio varejista; e com a prefeitura
da cidade, fechada quando o shopping
decidiu presentear Niterói com uma linda árvore, o símbolo mais tradicional da
época natalina.
Após fechar 2014 com um saldo positivo, o shopping busca por um 2015
ainda melhor. E os principais beneficiados serão os clientes do mall, que terão
um leque de novas oportunidades!

Bay Market inova o natal de Niterói
Depois presentear a cidade com uma
linda árvore, um dos símbolos mais tradicionais da celebração, o Shopping Bay
Market possibilitou um Natal diferente e
muito especial para Niterói. Medindo 15
metros de altura e iluminado com lâmpadas LED, o ícone natalino foi aceso no
dia 27 de novembro e despediu-se da
cidade no dia 06 de janeiro, data em que
também aconteceu a grande premiação
da campanha Natal Premiado.
Com este feito inédito e aproveitando o momento de renovação, além de
apresentar para o município um shopping completamente novo em 2015, o

Bay Market inovou o natal de 2014. O
projeto da árvore natalina foi desenvolvido pela Blachere Iluminação Brasil, mesma empresa que projetou a iluminação
de grandes ícones mundiais, como a
Torre Eiffel, em Paris e o Castelo da Cinderela, na Disney.
E em 2015 o trabalho do Shopping
Bay Market não para! Nossa expectativa
é conseguir, dia após dia, oferecer para
lojistas e consumidores um shopping
contemporâneo e focado em um serviço de qualidade! Nosso desejo é que,
neste ano, juntos, tenhamos um ano
repleto de conquistas e boas novidades!
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