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Mauá, 20 de agosto de 2018.

Mauá Plaza lança espaço de convivência
No “Conecta Mauá Plaza” clientes poderão recarregar celulares, notebooks e até mesmo
trabalhar no novo local gratuitamente
Transformar um espaço vazio e sem infraestrutura em um local renovado para coworking e que
conecte cada vez mais as pessoas. O desafio lançado no Mauá Plaza Shopping, no grande
ABC Paulista, resultou na recente inauguração do “Conecta Mauá Plaza”. O objetivo é
possibilitar que clientes possam recarregar celulares e notebooks gratuitamente, além de
contarem com um ambiente para interação.
“O desafio foi enorme, pois tivemos apenas 15 dias úteis para a execução da ideia e da obra.
Utilizamos o conceito do coworking, ou seja, todos os recursos são compartilhados por várias
pessoas, e o decoramos com mobílias que seriam descartadas, como paletes que eram da
obra de expansão do shopping e luminárias com baixo consumo energético. Nossa intenção é
atrair os clientes para o uso do espaço e criar uma consciência coletiva”, explica a arquiteta
responsável do Mauá Plaza, Michele Redondo.
“Precisamos usar muita criatividade, no local contamos com muitas tomadas e fornecemos
alguns cabos padrões para que o cliente possa recarregar seu smartphone. O mais
interessante é que além da conexão “elétrica”, o Conecta Mauá Plaza” será um lugar para a
conexão “humana”, no qual receberá diversos eventos de interação social como doação ou
troca de livros, entre outros”, enfatiza a gerente de Marketing do shopping, Ariane Oliveira.
Além do novo espaço para coworking, o Mauá Plaza conta com outros serviços totalmente
gratuitos como o fraldário familiar, atendimento ambulatorial, estacionamento aos domingos e
rede wifi.
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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