Com descontos de até 70%, lojistas do Shopping D
realizam liquidação neste mês

Referência em compras e serviços na zona norte da cidade,
o Shopping D reúne as principais marcas do varejo no país, que já
iniciaram as liquidações típicas desse período, com descontos de até
70%. Os clientes contam com mais de 200 lojas no empreendimento,
como a Manga Pitanga, especializada em calçados e acessórios
femininos, que oferece sapatilhas, com acabamento em verniz, de
R$ 69,90 por R$ 39,90, além de outros diversos, a partir de R$ 19,90.

Na Colcci, os descontos estão entre 25% e 50%, com destaque para
as remarcações para as calças jeans, modelos femininos, por R$ 150
ou R$ 145 e modelos masculinos a partir de R$ 100. Há bolsas, em
couro ecológico que, de R$ 400, estão por R$ 200. A Empório
Alex está liquidando seus estoques, com ofertas de moletons entre
R$ 29 e R$ 49, a peça. Há também camisas, blusas, calças jeans,
vestidos e acessórios em promoção.

Com a proximidade da volta às aulas, a Le Postiche incluiu em suas
remarcações as mochilas infantis em poliéster, com rodas, para
meninos ou meninas que, de R$ 200, estão saindo por R$ 129; as
lancheiras térmicas, antes por R$ 179, agora estão por R$ 59,99, a
unidade; além de outros modelos, também em poliéster que de R$
79,99 estão por R$ 39,99. De acordo com o valor da compra, é
possível parcelar em até seis vezes, nos cartões de crédito.

As promoções desse período estarão disponíveis aos consumidores,
enquanto durarem os estoques. Além disso, no empreendimento,
encontram-se também as lojas Marisa, C&A, Casas Bahia, Magazine
Luiza, Mix Móveis, Fredy, P.A Concept, Overboard, Casa das
Calcinhas, O Boticário, Remu Fenut, entre outras.

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.

