


A THE ICE PROMOÇÕES é uma empresa líder em pistas de patinação no gelo de alta qualidade, estabelecida
há mais de duas décadas, sob o comando de renomados profissionais da área, realiza o sonho de muitos
brasileiros em patinar sobre o gelo.
A montagem técnica do projeto e a administração da pista, tanto em termos artísticos, esportivos e
monitoramento da manutenção estarão a cargo de renomados profissionais da área.
A The Ice atua no mercado de locação, instalação, reparo, fabricação, consultoria de pistas para eventos,
shopping centers, locações sazonais, realização de eventos esportivos e culturais, feiras, exposições e
divulgação de “Marcas”.



Projetos para adequação em qualquer local. Com experiência de mais de 20 anos a The Ice instala e gerencia pistas de gelo
em qualquer tipo de terreno. Desde quadras esportivas, sob a areia da praia, sob terrenos, com ou sem cobertura ( indoor /
outdoor).

Shopping Centers:
 Barra Shopping (RJ): 13 anos.
 Shopping Morumbi (SP): 12 anos. 
 Park Shopping de Brasília: 6 anos. 
 Shopping Internacional de Guarulhos (SP):  3 anos.
 Shopping Matarazzo/Bourbon (SP): 4 anos

Histórico de pistas da The Ice:
 2017 - Riviera de São Lourenço (SP / Janeiro) / Boulevard Campos do Jordão – Grupo Dória (SP / Julho)
 2016 - Astros do Gelo 2 – Ginásio do Ibirapuera (SP) - Koch Tavares / Campos do Jordão – Temporada de Inverno (SP)
 2014 a 2017 - Riviera de São Lourenço – Temporada de verão (SP)
 2014 - Show "Patinação das Estrelas/Astros do Gelo" Pista de 600 m2 Koch Tavares (Nov/SP)
 2013 - Riviera de São Lourenço e Capivari - Campos do Jordão SP
 2012 - Recife / PE e Campos do Jordão / SP
 2010 a 2012 - Vila na Praia – Riviera de São Lourenço
 2010 a 2012 - Espaço Veja – Campos do Jordão (SP)
 2009 - João Pessoa (PB)
 2004 a 2008 - Tarundu – Campos do Jordão (SP)
 2005 - Guarujá - praia (SP)



A The Ice garante a seus clientes a oportunidade de oferecer uma das melhores opções de entretenimento
diferenciado, sendo a garantia de diversão e sucesso de público, agradando crianças, jovens e adultos.

 Eventos: desfiles, festas, comemorações, shows, competições, merchandising.

 Jogos Internacionais e apresentações de médio/grande porte, tanto para hóquei quanto patinação

artística.

 Shows com os campeões do gelo ou competições de nível internacional.

 Estas atividades trazem uma série de receitas e ou eventos consequentes da prática com frequência.

 Trabalhos beneficentes – crianças com Síndrome de Down, crianças carentes, escolas para idosos, etc.;

muito utilizado nos Estados Unidos e Europa.



 Cursos de Patinação e Hóquei e no gelo destinados para iniciantes, intermediários, avançados;

 Trabalhos sociais, com crianças especiais e carentes;

 Festas de aniversário, temáticas;

 Difundir a prática da patinação no gelo, conquistando cada vez mais clientes, adeptos ao esporte e

praticantes assíduos.

 Implantação de cursos, qualificação dos professores e atividades diversas (clínicas, workshops, testes,

campeonatos, shows, lançamento de produtos, festas de aniversário, etc.)

 Organização de Torneios e Campeonatos Estaduais, Nacionais e Internacionais.



Apresentação  - a  empresa

Koch Tavares, Nestlé, Mastercard, Perdigão, Consórcio Embracon, Abril Cultural (Veja), Coca-Cola, Pepsi-Cola, Oral
B, Governo da Paraíba, Prefeitura do Recife, Kaiser, Editora Abril, Vick, Colgate, ComGás, Federação Paulista de
Hockey e Desportes no Gelo.



Apresentação  - a  empresa

 Possibilidade de Escola de PATINAÇÃO E HÓQUEI para crianças, adolescentes e adultos com profissionais
qualificados;

 Estratégia de marketing para atingir público local;
 Amantes do esporte: valor diferenciado (Day Use);
 Afiação de patins;
 Agenda de ocupação da pista compartilhada (se for o caso);
 Promoções pontuais, constantes;
 Monitor / Acompanhante / Professor.



Pista no Ginásio do Ibirapuera – Astros no gelo 2016



Shopping Boulevard – Campos do Jordão - Julho/2017 

Riviera de São Lourenço - Janeiro/2017



Espaço Veja – Campos do Jordão 2012



Campos do Jordão 2013

Campos do Jordão 2014

Pista Tarundu – Campos do Jordão



Riviera de São Lourenço  2014

Recife  2012





Cobertura atendendo às necessidades do cliente.  Na foto acima, pista montada na 
areia da praia de João Pessoa, na Paraíba, sob o calor de 40 graus! Janeiro de 2009



 O Hóquei é um dos mais populares esportes de inverno. No jogo, dois times com seis patinadores de cada lado tem como
objetivo acertar com tacos um pequeno disco, tentando marcar o maior número de gols possível no gol adversário.

 Em março de 2014, o Brasil estreou em competições internacionais no primeiro Torneio Pan Americano de Hóquei no Gelo.
Em junho de 2015, com o apoio da Confederação o Brasil conquistou a 3ª colocação no II Torneio Pan Americano no México

 A Patinação Artística é um dos mais populares esportes de inverno. Considerado não apenas um esporte, é muito comum ver
espetáculos de patinação sem cunho competitivo, com atletas já aposentados que continuam fazendo shows e
apresentações de gala.

 Isadora Williams: Isadora é o principal nome do Brasil na patinação, tendo conseguido grandes resultados em competições
internacionais, inclusive a inédita vaga olímpica. Hoje é considerada uma atleta de destaque mundial e é constantemente
convidada para eventos e apresentações.



• ALEXANDRE CAPELLE - 11 9 8221-5395 - capelle.theice@gmail.com

• LUIZ DECRESSENZO - 11 9 4358-2258 - luiz@theice.com.br
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