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Mauá, 21 de maio de 2018.

Mauá Plaza irá sortear ‘Iphone X’ para casais apaixonados
A cada R$ 150,00 em compras, clientes poderão concorrer ao sorteio de três pares de
celulares. Ação promocional de Dia dos Namorados segue até o dia 12 de junho, shopping
tem expectativa de aumentar em 6,5% as vendas e em 4% o fluxo de clientes
Os casais apaixonados buscam sempre surpreender seus amores com presentes
cuidadosamente escolhidos. Clássicos, descolados ou modernos todos têm uma paixão em
comum: seus celulares. E pensando em aproximar cada vez mais e dar um ‘up’ na troca de
mensagens e fotos de momentos inesquecíveis, o Mauá Plaza Shopping, referência para o
grande ABC Paulista, irá sortear três pares de ‘Iphone X’ na promoção “Paixão em Dobro”, de
22 de maio a 12 de junho.
“Quantas histórias de amor não começaram através do celular, com troca de mensagens ou
em aplicativos de paquera? É fato que o celular é uma ferramenta essencial para todos e não
podemos negar que é uma ajuda indispensável para o amor! Por isso vamos presentear três
casais apaixonados com celulares de última geração e que certamente irá facilitar a
comunicação entre eles”, enfatiza a gerente de marketing do shopping, Ariane Oliveira.
Nas compras acima de R$ 150,00, os clientes terão direito a um cupom para concorrer ao
sorteio dos celulares. Para isso, é preciso apresentar as notas fiscais das compras no balcão
de trocas, ao lado do restaurante Habib’s, de segunda a sábado, das 10 às 22 horas, e aos
domingos e feriados das 14 às 20 horas.
A grande novidade é que, juntamente com as notas ficais, quem apresentar o aplicativo “Mais
Mauá Plaza” instalado no smartphone terá direito a cupons em dobro, aos domingos os
cupons também serão duplicados para todos os participantes. O sorteio será realizado no dia
13 de junho, às 15 horas.
Expectativa - Assim como nos anos anteriores, o empreendimento espera repetir os bons
resultados de vendas e expectativa de público. “O Dia dos Namorados é uma data muito
importante para o comércio varejista e nossos lojistas já estão com os estoques preparados.
Estamos otimistas e esperamos um aumento de 4% de público e 6,5% nas vendas“, ressalta
o gerente geral do shopping, Rafael Tadeu Comenale.
Além da promoção, as lojas do shopping estão repletas de opções de presentes para agradar
quem se ama; são bolsas, perfumes, maquiagens, calçados, acessórios femininos e
masculinos, roupas e até mesmo aquele jantar romântico em um dos restaurantes das praças
de alimentação do empreendimento.
Serviço
Promoção "Paixão em Dobro" no Mauá Plaza Shopping

Quando: 22 de maio a 12 de junho
Mecânica: a cada R$ 150,00 em compras, cliente poderá trocar notas fiscais por cupom
promocional. 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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