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COMUNICADO AO MERCADO

[DIVULGAÇÃO IMEDIATA]

Lançamento do “JHSF Real Estate Sales”, “Shop the Look Cidade Jardim” e “JHSF Labs”

São Paulo 17 de Setembro de 2019: A JHSF Participações S.A. (“JHSF3” ou “Companhia”), empresa que
realiza Negócios Únicos Para Clientes Especiais, informa que dentro da sua estratégia digital lança o
“JHSF Real Estate Sales”, “Shop The Look Cidade Jardim” (em parceria pioneira com o Instagram e
Facebook) e cria o “JHSF Labs”.
Sobre o JHSF Real Estate Sales: será ferramenta disruptiva no mercado imobiliário brasileiro e tornará
possível aprimorar os serviços prestados aos clientes da JHSF3, ampliando a velocidade de venda dos
imóveis de seus empreendimentos, facilitando acesso a dados e imagens, agilizando o fechamento de
negócios imobiliários.
A plataforma, já disponível para download em iOS e, em breve em Android, permite interligação com
outras empresas e pessoas físicas interessadas em ampliar a exposição de seus imóveis a investidores
imobiliários de alta renda, foco de atuação da Companhia.
A partir do mês de outubro de 2019 será possível realizar check-out para reserva dos imóveis com
pagamento através de cartão de crédito.
Sobre o Shop the Look: reforçando sua presença digital, o Shopping Cidade Jardim lança amanhã (18) uma
nova experiência de catálogo de moda dentro do Instagram, o “Shop the Look Cidade Jardim”. A inovação
foi desenvolvida pela JHSF3 em conjunto com o time de Creative Shop do Facebook. O novo formato
reinventa o catálogo de moda, incluindo IG Stories e Instant Experience, conecta uma experiência em AR
e leva o consumidor diretamente ao e-commerce do Shopping.
O Shop the Look Cidade Jardim poderá ser acessado no Stories do perfil do @cidadejardimshopping no
Instagram.
Sobre o JHSF Labs: para dar vazão ao processo de digitalização dos diversos negócios controlados pela
JHSF3, foi autorizada a criação do “JHSF Labs”, o laboratório de Tecnologia e Inovação da JHSF3, com a

finalidade de liderar as unidades de negócios no desenvolvimento de ferramentas e parcerias com os
principais polos de tecnologias e com Start Ups, visando otimização da experiência dos clientes da JHSF e
seus processos.
O JHSF Labs é composto por um time multidisciplinar e foi responsável pelo pioneirismo do CJ Fashion,
solução de e-commerce do Shopping Cidade Jardim, que esse mês completa um ano; pelo
desenvolvimento do JHSF Sales e pela interface com o Creative Shop do Facebook para a realização do
Shop the Look Cidade Jardim.
As iniciativas aqui anunciadas reafirmam os compromissos da JHSF3 com inovação e criatividade e
demonstram o foco da Administração em posicionar a Companhia na vanguarda da gestão, focada no
cliente, digitalizada e orientada por dados.

Abra sua câmera iOS para baixar o aplicativo JHSF Real Estate Sales:

Thiago Alonso de Oliveira
Diretor Presidente e de Relações com Investidores
JHSF Participações S.A. e JHSF Malls S.A.
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Notice to the Market

[FOR IMMEDIATE RELEASE]

Launch of “JHSF Real Estate Sales”, “Shop the Look Cidade Jardim” and “JHSF Labs”

São Paulo September 17, 2019: JHSF Participações S.A. (“JHSF3” or “Company”), a company that does
Unique Businesses for Special Customers, informs, within its digital strategy, the launch of “JHSF Real
Estate Sales”, “Shop the Look Cidade Jardim” (in a pioneer partnership with Instagram and Facebook)
and the creation of "JHSF Labs".
About JHSF Real Estate Sales: It will be a disruptive tool for the Brazilian real estate market and will make
possible to improve services provided to JHSF3 clients, enhancing real estate sales pace, facilitating image
and data access and expediting deal closes.
The platform, available for download in iOS and, shortly in Android, allows interconnection with other
companies and individuals interested in expanding the exposition of their real estate to high income real
estate clients, focus of JHSF3.
By October’19 will be possible to check-out reserves using credit card as payment method.
About Shop the Look Cidade Jardim: Reinforcing its digital presence, Shopping Cidade Jardim launches
tomorrow (18) a new fashion catalog format at Instagram, the “Shop the Look Cidade Jardim”. The
innovation was developed by JHSF3 in partnership with Facebook’ Creative Shop. The new format recreate
the Fashion Catalog, including IG Stories and Instant Experience, connecting an AR experience and take
the client directly to the Shopping e-commerce.
The Shop the Look Cidade Jardim can be accessed at Stories at the profile of @cidadejardimshopping at
Instagram.
About JHSF Labs: Created to provide support to the digitalization process for JHSF3 controlled businesses
units, it is the laboratory for new Technologies and Innovation for the Company, with the aim of leading
the business units in tool development and partnerships with the main technology centers and Start Ups,
with the goal for experience optimization of JHSF3 clients as well as its processes.
JHSF Labs is a multidisciplinary group and was responsible for the pioneering launch of CJ Fashion, the ecommerce solution for Shopping Cidade Jardim, which is about to celebrate its first year; for the
development of JHSF Sales and for the interface with Facebook’ Creative Shop during the development of
Shop the Look Cidade Jardim.

The initiatives today announced reaffirms the commitment of JHSF3 with innovation and creativity and
management focus in positioning the Company in management vanguard, client oriented, digitized and
data-oriented.

Open your iOS camera to download JHSF Real Estate Sales App:

Thiago Alonso de Oliveira
Chief Executive Officer and Investor Relations Officer
JHSF Participações S.A. and JHSF Malls S.A.

