Mauá, 24 de janeiro de 2018.
“3 Dias de Loucuras + 1” terá descontos de até 70%
Ação, que ganhou um dia extra nesta edição, acontece de 03 a 06 de fevereiro, no Mauá
Plaza Shopping. Quem baixar o aplicativo do shopping terá ofertas exclusivas.
Começar o ano renovando o guarda-roupa e ainda aproveitar descontos de até 70% em
diversos produtos é o desejo de muitas pessoas! Para dar uma forcinha, o Mauá Plaza
Shopping, no grande ABC Paulista, está preparando a super liquidação “3 Dias de Loucuras
+ 1”, que acontece de 03 a 06 de fevereiro, e promete agradar todos os clientes.
“Sempre preparamos muitas novidades e nesta edição não poderia ser diferente, já que
estamos no ano que marca mais uma grande expansão no Mauá Plaza. Por isso,
acrescentamos mais um dia de promoções para que todos os mais de 200 lojistas e
clientes aproveitem!”, ressalta a gerente de Marketing do empreendimento, Ariane
Oliveira.
Outra novidade para auxiliar os clientes na hora da compra é o lançamento do aplicativo
do Mauá Plaza Shopping. Quem baixar o aplicativo (disponível para Android e IOS) terá
acesso a todas as informações de cada lojista, compra de ingressos de cinema e ofertas
exclusivas por meio de beacons colocados em pontos estratégicos do empreendimento.
Além disso, outra ferramenta tecnológica que também é novidade no shopping é a
implantação de rede Wifi para os clientes. Agora, todos poderão acessar internet
gratuitamente e com segurança em qualquer lugar do empreendimento.
“Com a implantação dessas novas tecnologias no shopping, a nossa ideia é que a interação
com nossos clientes seja ainda maior e nada melhor do que ser pelo smartphone já que
uma ferramenta na qual todos estão conectados”, pontua Ariane.
O público que comparecer nos “3 Dias de Loucuras + 1” poderá conferir liquidações em
vestuários, calçados, acessórios femininos e masculinos, perfumaria, artigos para casa e
decoração e aproveitar todas as opções de lazer do shopping. Além disso, para animar
ainda o clima de ofertas, o shopping preparou uma programação especial: durante os dias
de liquidações, professores da Escola Studio de Artes (ESA) farão caricaturas, das 14 às 21
horas; já no sábado e domingo os clientes poderão conferir as apresentações de escolas de
dança.
Expansão - Pensando sempre na comodidade e bem estar dos clientes, o Mauá Plaza

Shopping terá mais uma grande expansão em sua operação. Com a saída do
Hipermercado Extra, as obras para receber mais de 40 novas lojas já começaram e a
previsão é que as inaugurações comecem ainda neste semestre. Para a nova área já estão
confirmadas Assaí Atacadista, Dicico Multi, Le Biscuit e uma segunda e nova unidade do
Cine Araújo.
Serviço
“3 Dias de Loucuras + 1” no Mauá Plaza
Descontos de até 70% em todas as lojas do empreendimento
Data: 03 a 06 de fevereiro
Atrações especiais:
03/02
14h - Império Ventre
15h - Espaço Livre Roberta Moreira
16h - Layla Lobo
17h - Andressa Carluche
04/02
15h - Expressão Cultural
16h - Academia Shark
17h - Espaço Cultura de Artes

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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