
NÓS SOMOS PLAY ON ICE!



TENHA  UMA PISTA DE PATINAÇÃO NO GELO EM SEU SHOPPING

Deseja tornar seu Shopping mais atrativo do que 
outros? 

Aumente o número de visitantes sendo nosso 
parceiro de negócios

Há mais de 15 anos no mercado de entretenimento a 
Play on Ice é hoje empresa referência para executar 

projetos diferenciados e consistentes.

Nossos parceiros e shopping centers relatam um aumento no fluxo 
de clientes em mais de 60%, com uma enorme incidência de mídia 

espontânea gerada pelo fato incomum e surpreendente de ter 

uma pista de patinação no gelo natural no shopping.



MAIOR O FLUXO DE CONSUMIDORES, 

MELHORES OPORTUNIDADES DE VENDAS

Utilizamos toda a nossa experiência 

para gerar fluxo de pessoas, entreter 

e reter o público o maior tempo 

possível!



MAIS DIVERSÃO, MAIS VENDAS!

Oferecendo experiências que não 

são possíveis de encontrar on-line!



MAIS TECNOLOGIA, MAIS VENDAS

A tecnologia é um dos diferenciais do nosso 
produto: Mais moderna tecnologia de 

resfriamento utilizando gás ecológico 404-A, 
eliminando qualquer risco de vazamentos de 

gases tóxicos; Catracas eletrônicas, permitindo 
controle de acesso por crachás com sensores 

de proximidade e venda de tickets online.



FORMAS DE CONTRATAÇÃO
Temos uma estrutura flexível e modular, projetada para atender aos mais diversos tipos de 
espaços, tamanhos e necessidades. 

Se o seu shopping oferece uma área de aproximadamente 200 metros quadrados ou 
mais, entre em contato para uma visita técnica e verifique a viabilidade.

O aluguel das Pistas garante a instalação no 
local do evento, a desmontagem e todos os 
recursos necessários para seu 
funcionamento, bem como patins, kits de 
segurança, sistema de controle 
computadorizado, etc. Fica a cargo do 
contratante a mão-de-obra utilizada para a 
administração da Pista durante seu período 
de funcionamento. 
Para que a locação seja viável, é necessária 
uma análise detalhada das condições do 
local de instalação e do período de 
funcionamento, que é de no mínimo 60 
(sessenta) dias. Essa análise é feita por um 
de nossos técnicos, especialmente treinados 
para tal função.

ALUGUEL PARCERIA VENDA

A contratação em parceria, além da 
instalação, desmontagem e mecanismos 
necessários para o funcionamento da 
Pista, garante a manutenção e a mão-
de-obra para a administração do 
evento.
O prazo mínimo para a contratação é de 
60 (sessenta) dias.
O fechamento da parceria está sujeito à 
aprovação do local e disponibilidade de 
equipamentos.

Entre em contato conosco para 
informações de venda.



USO DA UNIDADE DE RESFRIAMENTO MAIS 

COMPACTA, ECONÔMICA E EFICIENTE DO 

MERCADO!

 Grande economia de energia elétrica frente à 

concorrência (35%); 

 Mais moderna tecnologia de resfriamento  utilizando gás 

ecológico 404-A, eliminando qualquer risco de 

vazamentos de gases tóxicos; 

 Dimensões correspondentes a ¼ do tamanho de                        

um equipamento convencional. Podem ser alocados 

facilmente em uma vaga padrão de estacionamento de 

shopping.

ESTRUTURA E TECNOLOGIA



PATINS E KITS DE SEGURANÇA

Novos patins de gelo, capacetes e kits de 

segurança com ou sem banners publicitários.

ESTRUTURA E TECNOLOGIA



SISTEMA AUTOMATIZADO

 Catracas eletrônicas, permitindo    controle de 

acesso por crachás com sensores de 

proximidade;

 Área exclusiva para preencher termos de 

responsabilidade em computadores, eliminando 

o uso de papel;

 Câmeras de monitoramento 24 hrs;

 Controle automático de entrada e saída;  

cálculo de tempo e  controle de acessos.

ESTRUTURA E TECNOLOGIA



PROPAGANDA

Nossos projetos são concebidos para garantir o máximo 

aproveitamento das ferramentas de marketing, criando 

uma excelente oportunidade de negócios aos nossos 

clientes.

 Mini doors que ficam em volta da pista com as marcas 

dos parceiros/patrocinadores para potencializar suas 

campanhas de vendas e aumentar a visibilidade de 

suas marcas; 

 Reforço da imagem corporativa e credibilidade à marca 

com a associação à qualidade e a emoção do evento;

 Combate ou antecipação as ações da concorrência;

 É notícia graças a exposição espontânea de outras 

mídias;

 Trabalha diretamente com a emoção das pessoas;

 Associação da marca com experiência, emoções e 

atividade física

.

ESTRUTURA E TECNOLOGIA



ALGUNS DE NOSSOS EVENTOS



ALGUNS DE NOSSOS EVENTOS



ALGUNS DE NOSSOS PROJETOS TÉCNICOS



ALGUNS DE NOSSOS PROJETOS TÉCNICOS



ALGUNS DE NOSSOS CLIENTES E PARCEIROS



ALEXANDRE NACACIO

WWW.PLAYONICE.COM.BR

ALEXANDRE@PLAYONICE.COM.BR

CONTATO@PLAYONICE.COM.BR

(11)  98187 5566

(35)  98822 5566

PLAY ON ICE

PLAYONICEOFFICIAL

PLAY ON ICE
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OBRIGADO!


