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Arezzo e Imperium Calçados estreiam em Mauá
As marcas, inéditas na Cidade, inauguram suas lojas no Mauá Plaza Shopping, deixando o mix
do empreendimento ainda mais completo. Outra novidade será a abertura de uma exclusiva
loja Petz até o final do ano
Na contramão do atual cenário econômico, o Mauá Plaza Shopping, referência para Mauá e o
Grande ABC Paulista, inaugurou as primeiras lojas Arezzo e Imperium Calçados de toda a
Cidade. Outra grande novidade é que, até o final do ano, o empreendimento receberá, também
com exclusividade, uma moderna loja Petz para os apaixonados por animais de estimação.
"O shopping é reconhecido há anos pela baixa taxa de vacância e percebemos que, mesmo
com o atual momento econômico, a procura por novos espaços continua aquecida. A presença
de marcas tão importantes no mercado nacional é motivo de orgulho para todos e fortalecerá
ainda mais o nosso mix!”, pontua a gerente de Marketing do Mauá Plaza, Ariane Oliveira
Consolidada no mercado nacional há 48 anos, a Arezzo possui uma enorme variedade em
bolsas, sapatos e sandálias com inspirações em diversas culturas e que prometem agradar as
clientes mais fashionistas. A marca é a maior do varejo em calçados femininos da América
Latina e, atualmente, possui mais de 350 lojas em 180 cidades do País.
"Mesmo com a pandemia continuamos apostando na abertura da loja, pois a Arezzo é uma
marca muito querida pelo público, especialmente o feminino. A inauguração foi um sucesso e
a receptividade tem nos impressionado! Estamos muito confiantes com a retomada do
comércio varejista e acreditamos que as vendas neste final de ano serão positivas!”, comenta
a responsável pela loja no empreendimento, Maria Heloisa Matrone.
Outra operação do mesmo segmento e que também já conquistou o público feminino que
frequenta o shopping é a Imperium Calçados. A moderna loja conta com botas, sandálias,
rasteirinhas, sapatilhas e diversos modelos de sapatos confortáveis para todos os estilos de
mulheres.
Petz - Até o final de 2020, o Mauá Plaza irá inaugurar a primeira loja Petz da Cidade e única
dentro de um shopping center no Grande ABC. A nova operação contará com aproximadamente
600m2 e ficará próximo a Sodimac Dicico, garantindo que todos os amantes de pets tenham
maior comodidade na hora das compras. A rede é uma das maiores de pet shops da América
Latina e trabalha com o que há de mais moderno em diversos produtos.

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 mais de 260 lojas, incluindo as grandes âncoras e
empresas satélites, 90% das vagas de estacionamento 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 1.404 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.
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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