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Mauá, 18 de junho de 2018.

Mauá Plaza inaugura primeira unidade VIP de cinemas do ABC Paulista
Cine Araújo, maior recordista de média de público por sala no Brasil, abre hoje três novas
salas com conceito premium. Objetivo é oferecer experiência única aos espectadores com
salas mais confortáveis, lugares marcados e poltronas e telas diferenciadas
Os apaixonados por cinema agora contam com mais uma grande novidade! Inaugura hoje, no
Mauá Plaza Shopping, a primeira unidade totalmente VIP do Cine Araújo, recordista de público
e com a maior média de pessoas por sala em território nacional. A inauguração do único
cinema VIP de todo o Grande ABC faz parte do projeto de expansão do shopping, iniciado no
início deste ano - a primeira fase foi concluída com as inaugurações do cinema e da loja Dicico
Multi, a previsão é que as próximas aberturas serão do Assaí Atacadista, loja Le Biscuit e a
ampliação da praça de alimentação. Atualmente, o Mauá Plaza conta com 250 operações,
entre âncoras e lojas satélites.
Com som Dolby Digital, as três salas do novo Cine Araújo, duas premium e uma VIP, são
digitais e, juntas, contabilizam 402 assentos marcados. O público irá se surpreender nas
salas premium: ambas possuem poltronas reclináveis e telas especialmente projetadas para
que o espectador experimente a sensação de estar no filme. Além disso, o cinema conta com
serviços de bomboniere e dois totens de autoatendimento para compra de ingressos.
“O Cine Araújo é um grande parceiro do shopping e estamos muito orgulhosos em recebermos
a primeira unidade de cinema totalmente VIP de todo o ABC Paulista! Certamente é mais um
marco para a história do Mauá Plaza e esperamos que nossos clientes aproveitem muito essa
experiência única!”, ressalta a gerente de marketing do shopping, Ariane Oliveira.
Valores - A nova unidade contará com valores especiais para que todos possam aproveitar o
novo conceito de cinema. Nas salas Premium, durante a semana o ingresso custa R$ 26,00,
sendo que, de segunda a sexta-feira, todos pagam R$ 13,00 (meia entrada). Já aos finais de
semana, a matinê custa R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia), à noite os valores são de R$
22,00 (inteira) e R$ 11,00 (meia).
Para a sala VIP, os valores são diferenciados: na semana, a inteira custa R$ 28,00, mas
todos pagam R$ 14,00 (meia), de segunda a sexta-feira. Aos finais de semana, a matinê
custa R$ 22,00 (inteira) e R$ 11,00 (meia), à noite o ingresso será vendido a R$ 24,00
(inteira) e R$ 12,00 (meia).
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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