Campanha de Dia dos Pais do Shopping D levará os
ganhadores para um rally exclusivo em Campos do
Jordão
A cada 200 reais em compras, entre 27/07 e 14/08, os clientes podem
concorrer a dois kits, com acompanhante, para participar em um rally
exclusivo, numa das regiões mais charmosas do país; as compras
registradas de segunda a sexta-feira na promoção, valem cupons em
dobro para o sorteio

Referência em compras, serviços e lazer na zona norte da cidade,
o Shopping Dpreparou uma campanha para o período de Dia dos
Pais que poderá proporcionar momentos de muita adrenalina e
diversão. De 27 de julho a 14 de agosto, os clientes que efetuarem
compras de, no mínimo, 200 reais podem concorrer a dois kits para
um Rally de Regularidade, exclusivo e com direito a acompanhante,
na cidade de Campos do Jordão (SP).

“Essa ação demonstra, mais uma vez, nosso pioneirismo, estreitando
ainda mais nosso relacionamento com o público. O Rally, além de
inédito e exclusivo, também propiciará uma interação ainda maior
entre pais e filhos, tornando esse evento memorável aos
ganhadores”, cita Rubia de Oliveira, gerente de marketing do
Shopping D.

Com o mote “Meu Pai Domina as Pistas”, essa campanha tem o
sorteio programado para o dia 15 de agosto, a partir do meio-dia, no
shopping, com apuração aberta ao público e acompanhada por
auditoria externa. Para participar da promoção, os clientes
devem registrar os comprovantes de compras acima de 200 reais, no
Balcão de Trocas, localizado no piso 1, próximo do Fran’s Café. Ao
ingressar na ação, cada participante receberá, na hora, um carrinho
em miniatura, que será entregue enquanto durar o estoque*, limitado
a uma unidade por CPF.

Após cadastrar os comprovantes e retirar os cupons correspondentes
aos valores, que são cumulativos, basta os clientes inseri-los na urna
instalada no local, próximo do Balcão, onde estão também o
regulamento completo e as lojas participantes dessa promoção.

Chances em dobro – Com objetivo de ampliar as oportunidades aos
participantes, aos que registrarem os comprovantes de compras de
segunda a sexta-feira, serão entregues cupons em dobro.

O Shopping D está localizado na Avenida Cruzeiro do Sul, nº 1.100,
próximo das estações Armênia e Tietê-Portuguesa do metrô. Mais
informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4506-6000 ou no
site www.shoppingd.com.br.

SERVIÇO:
CAMPANHA “MEU PAI DOMINA AS PISTAS” - SHOPPING D
Período: 27/07 a 14/08
Balcão da promoção: Piso 1, próximo do Fran’s Café.
Valor: A cada R$ 200 em compras, é possível efetuar cadastro e participar da campanha.
Sorteio: 15/08, às 12h.
Tel: (11) 4506-6000
End: Av. Cruzeiro do Sul, 1100, bairro Canindé, São Paulo, SP.
Site: www.shoppingd.com.br

