


Campos do Jordão faz jus ao glamouroso título de Suíça 
Brasileira quando chega o inverno. Seu clima inigualável, mais 
frio que a média brasileira, sua arquitetura tardia baseada em 
construções europeias, chalés que esbanjam charme, pinheiros 
elevados e suas vitrines cheias de novidades de grandes 
marcas, atraem milhares de turistas durante a estação do 
inverno, especialmente no mês de julho.

Temporada
de Inverno



A 1.700 metros de altitude, emoldurada pelas montanhas da 
Serra da Mantiqueira e pelos bosques coloridos, a cidade 
capricha na gastronomia que combina sabores e receitas 
do Velho Mundo e na programação erudita do Festival 
de Inverno, um dos mais conceituados do país quando o 
assunto é música clássica.



É no inverno que Campos do Jordão fica ainda mais 
aconchegante. As baixas temperaturas são perfeitas para 
apreciar os atrativos naturais e curtir o clima romântico que a 
cidade oferece. 



População
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Faixa Etária

Perfil dos frequentadores
na temporada
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Classe Social

11%

Nível de Instrução

43%42%

15%

89%



Estação de Inverno

Construído sobre um enorme deck de madeira 
ecológica, o sazonal Shopping Estação de Inverno 
chega a sua 6ª edição presente na alta temporada 
de Campos do Jordão.



A cada ano o espaço se 
renova, levando novidades 
aos visitantes, além de luxo e 
charme para a cidade, durante 
toda a temporada mais 
esperada do ano.





O Estação de Inverno sabe explorar o 
privilégio natural de Campos do Jordão, 
de forma a obter os melhores resultados 
de visitações e indicações. Em sua última 
temporada, o Estação de Inverno recebeu 
mais de 500 mil visitantes em 50 dias de 
funcionamento.



Localização
Movimentado dia e noite, o bairro Vila Capivari é 
o ponto de encontro preferido dos turistas. Reúne 
uma infinidade de lojas, restaurantes, bares, 
cafés e praças, que tem o charme intensificado 
pela arquitetura em estilo germânico em torno de 
residências e prédios comerciais.



A movimentação maior, que toma conta 
de Capivari, começa no final da tarde 
com a disputa pelos concorridos bares 
e cafés ao ar livre e intensifica-se à 
medida em que a noite cai.



Para vencer o frio das madrugadas, os turistas 
saem em busca de fondues, chocolates quente, 
hot drinks, envoltos de pashiminas e sobretudos 
que fazem o charme da moda de inverno.
Com tudo, o Estação de Inverno, não poderia estar 
localizado em local diferente. Instalado na região 
mais nobre e movimentada de Campos do Jordão, 
o Estação de Inverno harmoniza com o clima da 
alta temporada, atraindo um público de alto poder 
aquisitivo e formador de opinião.



Endereço: Esquina da Avenida Emílio Ribas com 
Djalma Forjaz, Vila Capivari - Campos do Jordão.



As ações acontecerão nos principais pontos de 
maior fluxo de pessoas da cidade, sendo eles:
Portal da cidade, hotéis, bares, restaurantes, 
acesso ao morro do elefante, teleférico, ducha de 
prata e outros.

Ações de divulgação



Horário de Funcionamento: 
2ª a 5ª feira: das 11h às 21h 6ª feira: 11h às 22h 
Sábado: 10h às 22h 
Domingo: 10h às 18h

Abertura do Estação de Inverno:
19/06 até 27/07.

Calendário



Planta Baixa



Cenografia



Parcerias já realizadas



Parcerias já realizadas



Parcerias já realizadas



Presenças Vips

Em todas as edições, o Estação de Inverno 
recebe muitas presenças ilustres, deixando-o 
ainda mais charmoso.



Plano de Mídia
Como em todos os anos, a Front360 programa um amplo plano de 
mídia para divulgação do Estação de Inverno 2014 e seus parceiros. 
Avaliado em mais de R$ 2 milhões, o plano contempla publicações 
em rádios, televisão, revistas, internet, mobiliário urbano e mídias 
especiais. Parceria com o Glamurama, que fará diversas notas e 
publicações no site. Além das mídias tradicionais com inserção das 
marcas parceiras em flyers, e-mail marketing, rede social e mídia exterior.
Inserção da marca em:
300 spots na rádio Bandeirantes FM;
200 spots na rádio Band News;
200 spots na rádio Sul America;
200 spots na rádio Band Vale;
100 comerciais de TV na Rede Bandeirantes.



Contrapartida
• Exclusividade no segmento;
• Relacionamento direto com aproximadamente 1,5 milhão de 
pessoas de alto poder aquisitivo, que estão na alta temporada de 
Campos do Jordão;
• Alta visibilidade da marca, estando presente no coração da Vila Capivari;
• Abertura para ações promocionais dentro do Estação de Inverno, 
como sampling e outras interatividades;
• Abertura para ações em hotéis e restaurantes parceiros;




