Primeiro
& Único

• Cajamar tem aproximadamente 135 km² e
cerca de 100 mil habitantes, dividida em três
áreas principais: Centro, Polvilho e Jordanésia,
ligadas pela Rodovia Anhanguera.
• A cidade tornou-se um expressivo polo industrial
por sua proximidade da capital e importantes
municípios vizinhos, como Santana de Parnaíba
e Jundiaí, além do fácil acesso a algumas das
principais rodovias, como a Anhanguera, a
Bandeirantes e o Rodoanel Mário Covas.
• A Festa de São Sebastião e a Festa do Peão de
Cajamar recebem mais de 300 mil visitantes de
várias regiões do Brasil.

Cajamar:
Crescimento econômico
garantido

• A cidade possui empresas grandes e de
diversos segmentos de mercado, como Natura,
SKF, Marabraz, SBT, Armazéns Gerais Columbia,
entre outras.
• A previsão de construção de um novo
aeroporto internacional em Caieiras, localizada
a 27km de Cajamar, incentivará ainda mais o
desenvolvimento da região.

CAJAMAR EM
NÚMEROS
• 136 mil habitantes na área de influência,
localizada em um raio de 5km, gerando renda
total de R$ 85 milhões/mês;
• Aproximadamente 50.000 novos moradores
se mudarão para a região em curto espaço
de tempo, incrementando o fluxo da área de
influência e elevando a renda média domiciliar
para aproximadamente R$ 5 mil/mês.

Pioneirismo
na região
Somos o primeiro e único Shopping
de Cajamar e por isso, uma excelente
oportunidade de investimento.

A melhor
localização:
perto de você
• Excelentes acessos e retornos em todos
os sentidos, sendo passagem obrigatória na
interligação regional;
• Em frente ao novo centro residencial de Cajamar,
com mais de 18 prédios e diversos loteamentos;
• Região com boa oferta de transporte público: em
média 86 ônibus por hora no período comercial;
• Há ônibus regulares para Alphaville, Santana de
Parnaíba e Lapa;
• Fluxo contínuo de veículos, atingindo mais de
20.000 carros/dia;
• Localização estratégica na Av. Tenente Marques,
com três faixas em cada sentido e rotatórias a
menos de 1 km do Shopping.

Fácil acesso pelas rodovias Anhanguera / Bandeirantes / Rodoanel

Ficha Técnica
• 800 vagas de estacionamento;
• Cinema com três modernas salas, totalizando mais de 700
lugares;
• 16.550m² de ABL;
• 73 lojas satélites;
• 4 âncoras;
• 6 mega lojas;
• 1 supermercado;
• Parque de diversões;
• Praça de alimentação com 15 fast foods;
• 2 restaurantes;
• Projeto arquitetônico concebido dentro dos mais modernos
conceitos de arquitetura, com Praça de Alimentação com
iluminação natural e amplos corredores.

Confira algumas das
marcas presentes:

Plantas
1º ANDAR

TÉRREO

Contatos comerciais:
(11) 4448-7000
contato@anhangueraps.com.br
www.anhangueraps.com.br
facebook.com/AnhangueraParqueShopping

Empreendimento:

