Press-release / Mauá Plaza Shopping
Mauá, 26 de julho de 2018.

Mauá Plaza presenteia pais com ingresso para os shows do Grupo Raça Negra e Péricles
e Skank
A cada R$ 250,00 em compras, clientes ganharão ingressos para curtirem as atrações
musicais. A promoção “Show de Pai” segue até o dia 12 de agosto
A poucos dias de uma das datas mais celebradas pelo comércio varejista, o Mauá Plaza
Shopping, referência para o Grande ABC paulista, preparou uma mega promoção para não dar
chance dos filhos errarem na escolha do presente ideal para o paizão. De 30 de julho a 12 de
agosto, o empreendimento estará com a ação “Show de Pai”, na qual contemplará diversos
clientes com ingressos para os shows do Grupo Raça Negra e Péricles e Skank. Para o
período, o empreendimento espera aumento de 8% nas vendas e 11% no fluxo de pessoas em
relação ao ano passado.
“Qual pai não gosta de curtir uma boa música? Já que muitos filhos têm dúvidas na hora de
escolher o presente ou, até mesmo, acabam comprando as mesmas lembranças de anos
anteriores, vamos ajudá-los com diversos ingressos para os dois mega shows. Sem dúvidas, o
paizão vai adorar e se divertir demais!”, enfatiza a gerente de marketing, Ariane Oliveira.
A promoção “Show de Pai” funcionará da seguinte maneira: a cada R$ 250,00 em compras, o
cliente poderá trocar as notas fiscais no balcão de trocas, próximo ao Habib’s, e adquirir no
máximo dois ingressos de cada show por CPF. O balcão funcionará de segunda a sábado, das
10 às 22 horas, e aos domingos e feriados, das 14 às 20 horas. Os ingressos serão
disponibilizados até o dia 12 de agosto ou enquanto durarem os estoques. Além disso, o
consumidor deve ficar atento, pois não será válida a troca de notas ou cupons fiscais de
estacionamento, cinema, casa de câmbio, Assaí Atacadista, lotérica, correios, instituições
bancárias, vendas de imóveis e automóveis/motos.
Serão disponibilizados 1 mil ingressos de pista para o show do Grupo Raça Negra e Péricles,
que será realizado no dia 18 de agosto, e 2 mil ingressos de pista para o show do Skank, que
será no dia 17 de agosto. Ambos os shows serão no Clube Atlético Aramaçan, em Santo
André, e possuem censura de 18 anos.
Serviço
Promoção "Show de Pai" no Mauá Plaza Shopping
Quando: 30 de julho a 12 de agosto
Mecânica: a cada R$ 250,00 em compras, cliente poderá trocar notas fiscais por até dois
ingressos para os shows do Grupo Raça Negra e Péricles e Skank. Balcão de trocas funciona
de segunda a sábado, das 10 às 22 horas, e aos domingos e feriados das 14 às 20 horas.

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, 1.700 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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