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TEATRO DO SHOPPING WEST PLAZA 

       NAMING RIGHTS OU PATROCÍNIO 

 
   

O SHOPPING WEST PLAZA E SEU POTENCIAL  

O Shopping West Plaza foi inaugurado em 2 de maio de 1991 e, 
desde então, tornou-se um grande centro de lazer e compras na 
Zona Oeste da cidade de São Paulo. O empreendimento está 
localizado na região da Barra Funda, Pompéia e Perdizes - área 
renovada, que vem se destacando pelo aumento das opções de 
lazer, cultura, gastronomia e negócios, além de novos lançamentos 
imobiliários.  
 
Com área construída de 111 mil m², o Shopping dispõe de uma 
estrutura diferenciada, composta por três blocos interligados por 
passarelas de vidro e 39 mil m² de ABL (Área Bruta Locável), que 
abrigam um mix variado de 213 lojas. Em 2008, o complexo passou  
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por uma revitalização que reformou pisos, banheiros e forro de todo 
o mall, oferecendo mais conforto aos clientes.  
 
Um dos destaques é a exclusiva e ampla área arborizada ao ar livre 
chamada ‘Boulevard West Plaza’. O ambiente foi revitalizado e já 
ganhou novo piso, mobiliário, iluminação e sinalização. O 
paisagismo também foi todo reformulado com projeto e execução 
assinados pelo arquiteto e paisagista Marcelo Faisal - um dos 
maiores e mais famosos especialistas da área. 
 

 

O TEATRO E SEU POTENCIAL  

 
O Teatro do Shopping West Plaza compreende um conjunto 

de ações com projeto único e referencial, a partir de:  

a) Localização Privilegiada  

b) Acabamento de Alto Padrão, tanto interno como externo  

c) Teatro Shopping West Plaza, com duas Salas – Nicete Bruno e 

Laura Cardoso 

d) Lounge Cultural Acoplado  

e) Salas de aula e para ensaios 

f) Espaço para exposições  
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Todo o projeto foi detalhadamente construído para dar ao público de 

São Paulo um conjunto de possibilidades culturais de referência. 

Com o Shopping totalmente renovado, sua Administração 

fará um investimento substancial em Mídia, o que 

certamente alavancará a exposição da marca do 

Patrocinador do Teatro também. 

A comunicação interna do Shopping será feita através de 

mídia eletrônica, com 11 pontos para TV de 55” – quatro 

deles voltados para a Praça de Alimentação - e com espaço 

para o Patrocinador. 

Um telão de parede inteira será colocado na bilheteria, e 

poderá ser utilizado pelo Patrocinador. 

Durante a projeção que antecede cada espetáculo, o 

patrocinador também terá um espaço para divulgar sua 

marca e produtos. 

Estuda-se a possibilidade de as poltronas serem 

customizadas com a marca do patrocinador. 

O Teatro do Shopping West Plaza é, também, um excelente 

local para Convenções e Eventos, e o Patrocinador terá 

prioridade na agenda. 
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A COMPANHIA DO ATOR e a WEGA  – ADMINISTRADORA DO 
LOCAL:  

 
A produtora WeGa – Estilo em Produção, é uma empresa que 

atua há mais de 20 anos no mercado e hoje já administra 

outros dois Teatros na cidade: O  

Teatro do Ator (primeiro cinema de arte que o Brasil teve, o 

Cine Bijou) na Praça Roosevelt, e o Teatro Recriarte. Além 

disso, é especialista em eventos artísticos, culturais e na 

produção de espetáculos teatrais.  

A Companhia do Ator é uma verdadeira usina de criação 

artística teatral com mais de 20 espetáculos em seu 

currículo, todos com sucesso comprovado. Já se 

apresentou no Brasil e no exterior com muito destaque, e 

agrega hoje quase 100 atores em seus quadros de 

colaboradores.  

Por tudo isso, a associação de um nome com este Projeto que já 
demonstrou ser uma realidade de sucesso, pode ser agregador e 
gerar um grande diferencial.  

 

PROPOSTAS DE PATROCÍNIO 

 

1. PATROCINADOR SEM NAMING RIGHTS:  

Divulgação / exposição da marca em todas as ações do 

Teatro (exceto nas áreas fora dele), inclusive em filmes  
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antes dos espetáculos e em todas as divulgações da 

Programação.  

Cotas mensais: Consulte-nos!  

Prazo 05 anos*, ou 

Cotas mensais: Consulte-nos! 

Prazo 10 anos* 

2. PATROCINADOR COM NAMING RIGHTS:  

Divulgação em toda ação feita pelo Teatro – para si e 

para as Produções -  dentro e fora do Shopping Raposo, 

inclusive.  

Cotas Mensais: Consulte-nos!  

Prazo: 05 anos*, ou 

Cotas Mensais: Consulte-nos! 

Prazo: 10 anos* 

 

*Índice de reajustes anuais a combinar.  

 

PARA MAIORES E MAIS DETALHADAS INFORMAÇÕES, FAÇA CONTATO CONOSCO 

PELO TELEFONE (11) 99624.3949 – Marcelo Conti 


