Mostra “Sonho de Natal” integra circuito de atrações do
Shopping D neste fim de ano
Realçando o universo lúdico e mágico do Natal, o empreendimento
recebe uma galeria temática, repleta de imagens que retrata os
primeiros meses de vida dos bebês; a entrada é gratuita

Idealizado pelos fotógrafos Roni e Adriana Sanches, a
mostra “Sonho de Natal”entra em cartaz no Shopping D,
ampliando o clima de celebração pelo início da temporada natalina
do empreendimento. Gratuito, o evento oferece uma galeria,
composta por 27 imagens, na qual os visitantes podem apreciar o
resultado do trabalho desses profissionais, feito nos últimos sete
anos, ao capturarem toda a delicadeza de diversos bebês, entre seus
primeiros dias de vida até um ano de idade, sempre clicados em
cenários típicos de Natal.

A atração, que entrou em cartaz no dia 3 de novembro, pode ser
apreciada pelo público até o dia 11 de janeiro. Localizada no piso 2
do shopping, funciona diariamente, das 10 às 22 horas, de segundafeira a sábado e, nos domingos e feriados, das 12 às 20 horas. O
público pode aproveitar a ocasião para conferir outras atrações deste
Natal, com destaque para a “Fábrica de Brigadeiros”, repleta de
cores, sons e beleza, além da visita ao Papai Noel em seu trono,
ambos localizados no piso térreo do Shopping.

Sobre Roni Sanches - Um dos fotógrafos brasileiros mais
requisitados para fotos de gestantes, recém-nascidos, bebês e
crianças até cinco anos de idade. Roni Sanches mantém em seu
estúdio, em São Paulo, sets especiais, além de profissionais de
enfermagem capacitados para manipular os recém-nascidos. Saiba
mais em: www.ronisanches.com.

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. Acompanhe as novidades do
empreendimento
também
pelas
redes
sociais: https://www.facebook.com/shoppingd; https://www.instagra
m.com/shopping_d/.

SERVIÇO:
MOSTRA “SONHO DE NATAL” – SHOPPING D
GRATUITO
Data: 03/11 a 11/01/2017
Local: Piso 2, próximo do Magazine Luiza.
Horário: De seg. a sáb., das 10h às 22h e, nos domingos e feriados, das 12h às 20h.
Tel.: (11) 4506-6000
End: Av. Cruzeiro do Sul, 1.100 – Canindé – São Paulo – SP.
Site: www.shoppingd.com.br

