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Mauá Plaza realiza promoção ”Sonho de Mãe” com prêmios de R$ 90 mil
A cada R$ 150,00 em compras, clientes poderão participar da ação e escolher em qual das
três categorias irá participar e concorrer a premiações exclusivas: “Viagem em Família”, “Casa
Renovada” e “Um ano de compras no Shopping”
Já imaginou sua mãe ganhando uma super viagem dos sonhos, diversos eletrodomésticos
para renovar a casa ou até mesmo cartão presente para utilizar em várias lojas? Pensando em
elevar a autoestima de todas as mamães, o Mauá Plaza Shopping, referência para Mauá e
região do ABC Paulista, está com a promoção “Sonho de Mãe”, de 20 de abril a 13 de maio,
na qual irá sortear três pessoas para faturar prêmios de R$ 90 mil divididos nas categorias
“Viagem em Família”, “Casa Renovada” e “Um ano de compras no Shopping”.
“A figura materna é muito forte e sempre é vista como aquela pessoa que está disposta aos
maiores sacrifícios para o bem-estar de toda a família. Acreditamos que nada melhor do que
presentear nossas clientes com itens que irão dar aquele ‘up’ no visual ou até mesmo
ajudá-las no dia-a-dia de uma casa”, ressalta a gerente de marketing do shopping, Ariane
Oliveira.
A cada R$ 150,00 em compras, o cliente terá direito a um cupom para concorrer a um dos
sorteios e é preciso apresentar as notas fiscais das compras no balcão de trocas, ao lado do
restaurante Habib’s, e depositar o cupom na urna do prêmio que deseja concorrer. O balcão
de trocas funcionará de segunda a sábado, das 10 às 22 horas, e aos domingos e feriados
das 14 às 20 horas. A novidade é que quem apresentar no balcão o aplicativo “Mais Mauá
Plaza” instalado no celular terá direito a cupons em dobro, aos domingos os cupons também
serão duplicados. O sorteio será realizado no dia 15 de maio, às 15 horas.
Cada categoria possui prêmios de R$ 30 mil e contemplam os seguintes produtos: na “Viagem
em Família”, a sorteada ganhará um vale compras com sugestão de aquisição de pacote de
viagem em família no valor de R$ 25 mil, dois kits de malas de viagem e um vale compras no
valor de R$ 3.400,00 para utilizar nas diversas lojas do empreendimento.
A segunda categoria, a “Casa Renovada”, irá presentear a ganhadora com uma máquina lava
louça, colchão de casal, conjunto de sofá de dois e três lugares, smart Tv de 65'' polegadas,
refrigerador, lava e seca roupas, fogão, microondas, cafeteira e um vale compras no valor de
R$ 3 mil para usá-lo nas lojas do Mauá Plaza.
Já para quem pretende renovar o guarda-roupa, a categoria “Um ano de Compras no
Shopping” terá um cartão vale compras no valor de R$ 25 mil para investir nas diversas lojas
do shopping, um ano de Cine Araújo grátis para quatro pessoas, com direito a oito ingressos,
oito pipocas grandes e oito refrigerantes em lata por mês e um ano de estacionamento
gratuito.

Serviço
Promoção "Sonho de Mãe" no Mauá Plaza Shopping
Quando: 20 de abril a 13 de maio
Mecânica: a cada R$ 150,00 em compras, cliente poderá trocar notas fiscais por cupom
promocional e depositar em uma das urnas da promoção. Ganham cupons em dobro quem
apresentar aplicativo “Mais Mauá Plaza” ou realizar a troca aos domingos. 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, 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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