Press-release / Mauá Plaza Shopping
Mauá, 13 de Agosto de 2018.
“Arena Combate Nerf” é atração no Mauá Plaza
Até o dia 12 de setembro, a criançada poderá se divertir na atração inédita na cidade e que
está na Praça de Eventos do empreendimento
Os apaixonados pelos jogos “Nerf” agora já contam com uma atração exclusiva que promete
muita diversão! Pela primeira vez na cidade, a “Arena Combate Nerf” está na Praça de Eventos
do Mauá Plaza Shopping, referência para o Grande ABC Paulista, até o dia 12 de setembro.
A atração é um espaço itinerante, com brincadeiras que utilizam os lançadores de dardos de
espuma (Nerfs), em um amplo ambiente que permitirá diversos combates e desafios como:
tiro ao alvo com personagens zumbis, batalhas em equipes (com monitores de juízes e
mediadores) e muita recreação.
Para participar da “Arena Combate Nerf” por um período de 15 minutos, o valor do ingresso é
de R$ 20,00 por pessoa, já para um período de 30 minutos o valor é de R$ 35,00, com
cobranças adicionais após o tempo cobrado. Podem participar crianças acima de 4 anos de
idade, vale ressaltar que cada ingresso dá direito à utilização de lançadores do início ao fim da
brincadeira, dardos e óculos de proteção.
A atração funciona de segunda a sábado, das 10 às 22 horas e aos domingos e feriados das
14 às 20 horas.
Serviço
“Arena Combate Nerf”
Quando: até 12 de setembro
Horário: Segunda a sábado, das 10 às 22 horas, e aos domingos e feriados, das 14 às 20
horas.
Local: Praça de Eventos.
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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