Mauá, 27 de fevereiro de 2018.
‘Semana Só Pra Elas’ terá descontos exclusivos no Mauá Plaza
Mulheres que frequentarem o shopping de 03 a 11 de março terão descontos de até 60%
em diversos produtos e gratuidade no estacionamento.
Muito mais moda, estilo, beleza e bem estar a preços exclusivos somente para as
mulheres! Essa é a proposta do Mauá Plaza Shopping, no Grande ABC Paulista, para a
“Semana Só Pra Elas”, que acontece de 03 a 11 de março no empreendimento, em
celebração do Dia Internacional da Mulher.
“Selecionamos lojistas de diversos segmentos para presentearmos com descontos
imperdíveis todas as mulheres que frequentarem o shopping no período da campanha. A
ideia é que a mulherada se sinta especial, valorizada e com muito auto estima!”, ressalta a
gerente de marketing do Mauá Plaza, Ariane Oliveira.
As lojas participantes irão oferecer descontos de até 60% em produtos como roupas,
acessórios femininos, artigos de decoração, dentre outros. Os produtos em promoção
poderão ser facilmente identificados pela etiqueta “Só Pra Elas”.
"Nós mulheres merecemos o melhor e acredito que, assim como em outras edições, essa
ação será um grande sucesso e deverá atrair bastante a atenção do público feminino.
Fizemos questão de colocarmos descontos super especiais de 50 a 70% em diversos
produtos!", enfatiza a lojista Alexandra Coelho, da Vips Jeans Wear.
Estacionamento - Outra grande novidade na ‘Semana Só Pra Elas’ é que as mulheres que
baixarem o aplicativo do Mauá Plaza no celular não pagarão estacionamento por um
período de quatro horas. Para ter acesso a essa promoção, basta baixar o aplicativo na
Play Store ou Apple Store, clicar no ícone da promoção, gerar o cupom e apresentá-lo,
juntamente com o cupom retirado na entrada do estacionamento, no guichê de validação
localizado no subsolo, próximo a esteira rolante.
Serviço
“Semana Só Pra Elas” no Mauá Plaza
Quando: de 03/03 a 11/03
Lojistas irá oferecer descontos de até 50% para todas as mulheres em produtos como
roupas, acessórios femininos, artigos para casa, dentre outros.

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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