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Mauá, 28 de Junho de 2018.

Assaí Atacadista e Le Biscuit inauguram no Mauá Plaza
Nova operações fazem parte do plano de expansão do empreendimento, iniciado no começo
deste ano
A espera acabou! Os consumidores do Mauá Plaza Shopping, referência para a cidade de
Mauá e ABC Paulista, podem contar com mais duas opções de compras no empreendimento:
a rede varejista Assaí Atacadista inaugura amanhã, 29, às 9 horas, enquanto a rede de artigos
Le Biscuit abriu as portas ao público hoje (28). As inaugurações fazem parte do processo de
expansão do shopping, iniciado desde o começo do ano - atualmente, o empreendimento
conta com 250 operações, entre âncoras e lojas satélites. A expectativa é que outras lojas
inaugurem até o mês de dezembro.
O Assaí Atacadista chega a Mauá como a 130ª no País e a primeira da cidade de Mauá - a
unidade faz parte do projeto de conversões de Extra em Assaí, realizado pelo Grupo Pão de
Açúcar, dono de ambas as marcas. Os consumidores podem esperar por preços diferenciados
e acessíveis.
Já a loja de artigos Le Biscuit ampliou a rede e também abriu sua primeira unidade no Mauá
Plaza. No mercado há 50 anos, a loja promete conquistar os clientes com as inúmeras
prateleiras e seções que reúnem artigos de decoração, festa, casa, presentes e utilidades em
geral.
Serviço
Inauguração Assaí Atacadista
Dia: 29 de junho
Horário: 9 horas
Local: Mauá Plaza Shopping

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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