Espaço Noiva Vip do Shopping D recebe ateliê
exclusivo do estilista Ronaldo Ésper
Com abertura em setembro, estúdio vai integrar complexo
de lojas dedicado a festas e casamentos
Referência em compras e lazer na zona norte da cidade,
o Shopping D passará a contar com mais uma importante
operação para os seus clientes. Trata-se do ateliê de moda do
estilista Ronaldo Ésper, que irá integrar o Noiva Vip, espaço
exclusivo e dedicado a produtos e serviços para festas e
casamentos, com inauguração prevista para a segunda quinzena de
setembro.
Conhecido por desenhar vestidos para
celebridades, Ronaldo Ésper e sua equipe vão oferecer serviços de
assessoria, modelos exclusivos e confecção de trajes finos para
ocasiões especiais, como os casamentos. O ateliê será um dos
destaques do Noiva Vip, que oferecerá 39 lojas especializadas no
segmento de festas e casamentos.
Localizado no piso térreo, em área de aproximadamente 1,5 mil m²,
o Noiva Vip reunirá marcas importantes do setor, entre
elas, Moments Coral , VIP Bar, Foto Studio Equipe e Docebom .
Para ampliar a experiência, será possível solicitar o auxílio do
Negociador Vip, profissional presente no espaço, à disposição dos
consumidores na hora das compras.
Com mais de 200 opções de lojas, o Shopping D está localizado na
Avenida Cruzeiro do Sul, 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.
Sobre o Shopping D
Administrado pela CCP, o Shopping D oferece mais de 200 lojas, incluindo as
principais marcas de varejo no país. O empreendimento é considerado pelos
frequentadores e público em geral um shopping de excelentes oportunidades
de compras e lazer, com preços competitivos. O público conta também com um
amplo Espaço Família, com fraldário, sanitário infantil, sala de amamentação e
empréstimos de carrinhos de bebê. O empreendimento oferece duas praças de
alimentação, além do maior complexo de entretenimento da região, no qual se
destaca o Cinemark, com andar exclusivo e 10 salas de exibição Stadium,
sendo quatro com tecnologia 3D, além de uma sala XD (Extreme Digital). Há,
também, o espaço de atividades e games eletrônicos do Magic Games, em
dois ambientes diferentes, com atividades clássicas, incluindo piscina de
bolinhas, e jogos eletrônicos ao público juvenil. No empreendimento, encontrase, ainda, o simulador de queda livre (Wind Up), o Clube Air Soft e o Pit Stop

Kart. O Shopping D está localizado na Avenida Cruzeiro do Sul, 1.100, bairro
Canindé, São Paulo (SP). Mais informações pelo telefone (11) 4506-6000 ou
em www.shoppingd.com.br

Sobre a CCP
A Cyrela Commercial Properties S.A. (CCP) é uma das principais empresas de
desenvolvimento, aquisição, locação, venda e administração de imóveis
comerciais do Brasil. Com foco nos segmentos de edifícios corporativos de alto
padrão, shopping centers e centros logísticos, concentra investimentos nos
estados de São Paulo e Rio de Janeiro, além de participações em projetos em
outras capitais do País. A companhia possui 585,9 mil m² de área locável,
considerando empreendimentos em operação e projetos em andamento. Em
2007, a CCP tornou-se membro-fundadora do Conselho Brasileiro de
Construção Sustentável e, em 2008, aderiu ao Pacto Global das Nações
Unidas, confirmando seu comprometimento com o alinhamento de suas
estratégias e operações aos dez princípios universalmente aceitos nas áreas
de direitos humanos, direitos do trabalho, meio ambiente e combate à
corrupção. Todos os empreendimentos em desenvolvimento pela CCP seguem
critérios exigidos para obtenção da certificação LEED (Leadership in Energy
and Environmental Design), conferido pelo Conselho Americano de Construção
Sustentável, entidade reconhecida mundialmente como parâmetro de
mensuração para construções com baixo impacto ambiental e que asseguram
condições saudáveis de ocupação.

