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Mauá, 25 de outubro de 2018.

Inédito no País, Mauá Plaza recebe o “Natal Play-Doh”
A partir do próximo dia 11, domingo, as famosas massinhas para modelar serão o tema da
decoração de natal do empreendimento. Além disso, uma grande festa celebrará a chegada do
Papai Noel, a partir das 10 horas
Sucesso há mais de 60 anos no mundo inteiro, as famosas massinhas para modelar da
“Play-Doh” vão invadir o natal do Mauá Plaza Shopping, referência para o Grande ABC. No
próximo dia 11 de novembro, domingo, o empreendimento receberá o “Natal Play-Doh” para
celebrar a chegada do Papai Noel. A decoração é inédita no País e será exclusiva no
empreendimento.
“Difícil encontrar quem nunca tenha brincado com massinhas. Elas encantam gerações de
crianças de todas as idades e certamente resgatam memórias afetivas em muitos adultos,
então nada melhor do que aliar todos esses sentimentos com o tema do nosso natal.
Acreditamos que o público irá se encantar com a decoração, ainda mais por ser diferente de
tudo o que já foi visto”, enfatiza a gerente de marketing do shopping, Ariane Oliveira.
A partir das 10 horas, quem estiver no Mauá Plaza acompanhará, na Praça de Eventos, o
grande musical para a chegada do bom velhinho. A programação terá contação de história,
dança, banda de natal, personagens encantados e presenças vips dos seis “DohDohs”
(Doh-Doh Roxo, Doh-Doh Verde, Doh-Doh Rosa, Doh-Doh Vermelho, Doh-Doh Azul e Doh-Doh
Laranja). As crianças que estiverem por lá ganharão algodão doce, balões e sacolinhas
surpresas.
“Percebemos que, nos últimos anos, o público se encantou com as decorações diferenciadas
e esta será a terceira vez que apostamos em produtos licenciados. O natal sempre é uma
excelente data para todos os lojistas e a nossa expectativa é que o fluxo de pessoas aumente
em 10% e as vendas em 17,5%, com relação ao mesmo período do ano passado”, reforça o
gerente geral do empreendimento, Rafael Comenale.
O papai noel atenderá os pequenos na Praça de Eventos do shopping, de segunda a
sexta-feira, das 14 às 22 horas, sábados das 12 às 22 horas e aos domingos e feriados das
14 às 20 horas. Já no dia 24 de dezembro, o atendimento do bom velhinho será até às 16
horas.
Promoção Especial de Natal - Já a partir do dia 26 de novembro, os clientes que realizarem
compras acima de R$ 300,00 ganharão uma raspadinha para concorrer a super prêmios,
serão 50 mil chances de ganhar brindes instantâneos em vales compras ou kits exclusivos da
marca Play-Doh.

Ao todo serão R$ 60 mil divididos em 360 vales compras, nos valores de R$ 100 e R$ 500
cada, para o cliente usufruir nas lojas participantes do shopping. A sorte também pode
escolher o outro prêmio, nesse caso o consumidor levará para casa um dos 47 mil kits da
Play-Doh que estarão divididos entre massinhas e kits completos. Para ganhar um dos dois é
preciso trocar a nota fiscal das compras no balcão de trocas localizado ao lado do restaurante
Habib’s. Não há limite de trocas por pessoa.

Sobre o Mauá Plaza Shopping
O MAUÁ PLAZA SHOPPING, inaugurado em 2002, é uma referência para Mauá, para o ABC
Paulista e ainda para o mercado nacional de shopping centers. Mais de 90 mil pessoas
acessam, diariamente, o empreendimento. Num mesmo espaço, diversos atrativos e
vantagens ao público: um mix com 254 lojas, incluindo as grandes âncoras e empresas
satélites, 2.700 vagas de estacionamento – 90% delas cobertas – e facilidade de acesso ao
Shopping, que conta com localização privilegiada e estilo horizontal. Além disso, no Mauá
Plaza os clientes contam com duas praças de alimentação que juntas somam 1.254 lugares e
a praça de eventos, sempre com muitas atrações.
O centro de compras é um apoiador cultural e esportivo de projetos da cidade. É também um
grande gerador de oportunidades de trabalho para a região. São mais de 4.200 empregos
diretos e outros 2.300 indiretos, ou seja, mais de 6.500 postos de trabalho. Número que
cresce, ainda mais, quando há contratações temporárias.
O Mauá Plaza Shopping fica na Av. Gov. Mário Covas Júnior, 1 – Centro – Mauá – SP.
Mais informações: www.mauaplaza.com.br
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