
PARNAÍBA SHOPPING
Apresentação comercial



CONHEÇA PARNAÍBA
A cidade de Parnaíba e a segunda maior
cidade do Estado do Piauí, e atualmente
possui uma população com mais de 150 mil
habitantes. Desde 2013, Parnaíba vem
crescendo em ritmo acelerado, tendo no
início de 2014, inaugurado o seu primeiro
Shopping Center, o Parnaíba Shopping e
retomando os voos em seu Aeroporto
Internacional.



A cidade se destaca principalmente pelo seu potencial turístico, sendo uma
base de apoio para quem quer conhecer as belezas do litoral do Piauí, como o
Delta do Parnaíba, Praia de Barra Grande, Praia da Pedra do Sal, Porto das
Barcas e muitas outras atrações e belezas que só quem conhece Parnaíba
sabe. .

Prática de KitSurf – Praias do 
Coqueiro, Maramar e Barra  Grande Praia da Pedra do Sal



.

O turismo vem contribuindo muito para crescimento do município, pois a cada ano
vem se profissionalizando mais, atraindo assim mais visitantes de todas as partes
do Brasil e do mundo. Novos hotéis e resort estão sendo construídos, gerando
assim, mais trabalho e renda.

Delta do Parnaíba Energia Limpa – Eólica, localizada 
na Pedra do Sal



Parnaíba foi agraciada com uma zona de processamento de exportação (ZPE) e oagronegócio vem ganhando destaque devido o perímetro irrigado tabuleiroslitorâneos onde são cultivados diversos tipos de culturas.
Em 2009, Parnaíba foi considerada a cidade mais dinâmica do estado, a 5º da
região Nordeste e a 32º do Brasil. Em 2011, Parnaíba foi a cidade com maior
crescimento do Brasil, registrando índice de 229%. A cidade investiu R$ 34 milhões
no ano de 2011 contra os R$ 10,3 milhões que foram aplicados no ano de 2010.

Economia Local:
Uma das principais atividades econômicas de Parnaíba é a exportação de cera decarnaúba, óleo de babaçu, gordura de coco, folha de jaborandi, castanha de caju,algodão e couro. O município dispõe ainda de indústrias de produtos alimentícios eperfumaria. Por exemplo, Vegeflora, Cooperativa Delta, Leite Longa, Cobrasil, Q-Odor reciclagem, Curtume Romão, Q-Odor e PVP SA.



onde você e a oportunidade se encontram!



Parnaíba Shopping é o shopping mais moderno da cidade e o único a possuir um cinema,um atrativo a mais para a população, além do mais, dispõe de áreas totalmenteclimatizadas e uma Varanda única, que fica em frente a uma das mais movimenta viasde Paraíba, a Av São Sebastião, e a que concentra o maior crescimento urbano epopulacional da cidade.



Mall e Praça de Eventos

Estacionamento Subsolo Cinema 3D



Área de Influência:
29 cidades
810.000 Habitantes*

Principais Atrativos
Belas praias, clima agradável,
crescimento econômico e
populacional, Delta do Parnaíba:
único em mar aberto das Américas
e terceiro maior do mundo.



Informações do Parnaíba Shopping
Inaugurado em fevereiro de 2014
148 lojas, sendo 3 Âncoras, incluindo a chegada em Outubro 2015 da Riachuelo.
9.221,50m² de ABL
Play e Games
Caixas Eletrônicos
Detran
Correios
12 Opções de Fast Food
500 vagas de estacionamento coberto
Cinema Multicine com 4 salas de cinema 3D/Digital
Ampla Praça de Alimentação
Ambiente Moderno e bem estruturado.

Praça de Eventos



Fazer parte do Parnaíba Shopping vai agregar ainda mais valor a sua marca,tornando-a conhecida não apenas em Parnaíba, mais em cidades vizinhas enos demais estados do país, visto que Parnaíba é assiduamente frequentadapor diversos turistas, nacionais e internacionais no decorrer do ano.

Mall Parnaíba Shopping

Cinema



Comercialização :                                                                                     Maiores informações :
(86) 98105-2611 
(11) 2366.5767 - 2366.5762
contato@urbanitycomercializadora.com.br


