ESTELAR OFERECE DECORAÇÕES NATALINAS PARA GRANDES FACHADAS E
VIAS PÚBLICAS COM PROJETOS EXCLUSIVOS E INOVADORES

Com nove anos de tradição no mercado natalino, a Estelar é uma das empresas líderes no
segmento de decoração natalina para grandes fachadas.
Atendendo aos mais variados clientes, a empresa realiza decorações natalinas para cidades e
grandes centros comerciais em todo Brasil e tem em seu portifólio clientes como o Magazine
Luiza, Grupo Pão de Açúcar, Wal-Mart, Gregory Modas, Bourbon Convention Center, Rede
Globo de Televisão, Shopping Alphaville e D&D. Entre as Prefeituras são destaque os projetos
realizados em São Paulo, Paulínia, Praia Grande, São José do Rio Preto, Barueri, Osasco,
Campinas e as decorações da Rua Oscar Freire e Normandia em São Paulo.
Por criar projetos de grande beleza e inovação, a Estelar realizou a decoração da Galleries
Lafayettes em Paris com a instalação de uma “cascata” de 125 estrelas de 70 cm de diâmetro
no vão livre de 3 andares da seção “Hommes”, em comemoração ao “Ano do Brasil na França”.
Preocupada em oferecer um trabalho diferenciado e de qualidade, a empresa realiza o
constante aperfeiçoamento de técnicas, desenvolvendo e utilizando sempre novos materiais e
equipamentos.
Decorando fachadas, portais, ruas e centros comerciais, edifícios, shoppings centers, entre
outros, a Estelar tem o cuidado de oferecer um produto que seja esteticamente perfeito e que
tenha visibilidade também durante o dia.

Inicialmente idealizada para a decoração natalina, a empresa é precursora e produtora da
luminária estrela, um ornamento que hoje está presente nas mais variadas decorações como
festas e eventos coorporativos.
Instalada em São Paulo em um galpão com 500 m², a Estelar contrata cerca de 70
funcionários temporários para atender a demanda no período do Natal.
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