Crianças podem passear em réplicas de automóveis de
sucesso, no Shopping D
Lamborghini, BMW i8, Mercedes, New Beatle e até a clássica Kombi
fazem parte da exclusiva frota de minicarros, que tem chamado a
atenção das crianças e também dos adultos, no empreendimento
O tradicional passeio dos pequenos em carrinhos de brinquedo pelos
centros de compras acaba de se transformar em uma experiência
diferente, especialmente para as crianças no Shopping D. Agora, as
crianças podem circular pelos corredores em minicarros, que são
réplicas de modelos famosos, como Lamborghini, BMW i8,
Mercedez, entre outros que integram a frota da Henrique Toys, com
espaço no piso 2 do empreendimento.
Exclusiva no Shopping D, a atração, além de atrair a curiosidade das
crianças, tem despertado o interesse dos pais e demais adultos no
local, segundo o empresário Diego Henrique dos Santos Silva, à
frente do projeto. “Cerca de 70% das escolhas das crianças têm
influência direta dos pais. Tão interessante quanto é que, além de
oferecer mais uma brincadeira para elas, as famílias interagem ainda
mais durante o passeio”, cita.
Os minicarros são elétricos e podem ser controlados pelos pais, por
meio de controle remoto, ou pela própria criança, de acordo com a
escolha no momento de retirada do brinquedo. O valor para participar
da atividade é de R$ 15,00 pelo tempo mínimo de dez minutos e,
caso o período seja excedido, é adicionado R$ 1,50, por minuto.
Atualmente, encontram-se seis modelos diferentes: Lamborghini,
Caminhonete Silverado, BMW i8 e X5, Mercedes, New Beatle e
Kombi.
“Lúdico, além de ser uma atração para as crianças, os minicarros
agregam, ainda mais, conforto e praticidade para as famílias.
Sobretudo, também oferecem uma experiência diferente aos
pequenos, que podem com seus pais ampliar os momentos de
diversão no Shopping”, cita Rubia de Oliveira, gerente de marketing
do Shopping D.
O serviço dos minicarros funciona de segunda-feira a sábado, das 10
às 22 horas e, nos domingos e feriados, das 14 às 20 horas.

Referência em compras e lazer na zona norte da capital, o Shopping
D está localizado na Avenida Cruzeiro do Sul, nº 1.100, próximo das
estações Armênia e Tietê-Portuguesa do metrô. Mais informações
pelo telefone (11) 4506-6000 ou no site www.shoppingd.com.br.

SERVIÇO:
MINICARROS ELÉTRICOS – SHOPPING D
Horário: De seg. a sáb., das 10h às 22h e, nos dom. e feriados, das 14h às
20h.
Local: Piso 2
Valor: R$ 15,00 – 10 min.; R$ 1,50, por minuto adicional ao tempo mínimo.
Tel: (11) 4506-6000
End: Av. Cruzeiro do Sul, 1100 - Canindé, São Paulo, SP.
Site: www.shoppingd.com.br

