Shopping D oferece descontos de até 70% durante a Black
Weekend
Com mais de 200 lojas, o shopping promove a ação promocional de 25 a
27/11, incluindo um catálogo virtual, disponível no site e nas redes sociais
para apoiar os clientes durante as compras
Referência em compras e lazer na zona norte da capital, o Shopping
D inicia nesta sexta-feira, dia 25, a Black Weekend com inúmeras
oportunidades ao público preparadas pela maioria das mais de 200
lojas que operam no empreendimento. Nesta edição, os clientes
vão encontrar ofertas com descontos de até 70% e, para auxiliar as
escolhas, o shopping organizou um catálogo de ofertas online,
disponível em sua fan page https://www.facebook.com/shoppingd.
No empreendimento, as lojas participantes da promoção estarão
indicadas com o selo da ação em suas vitrines.
O Shopping D oferece aos visitantes um motivo a mais para conferir
essas ofertas: a campanha de Natal que, neste fim de ano, premiará
os ganhadores com cinco vales-compras no valor de cinco mil reais,
cada um, para serem utilizados no centro de compras. Para
participar, os consumidores devem realizar compras no valor
mínimo de 250 reais, nas lojas participantes, e registrar as notas
fiscais no Balcão da Campanha, localizado na loja 2119 piso 2. O
público pode acompanhar os sorteios, que vão ocorrer no shopping,
nos dias 19 e 26 de dezembro, ao meio-dia.
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.instagram
.com/shopping_d/.
SERVIÇO:
BLACK WEEKEND – SHOPPING D
Data: De 25/11 a 27/11
Horário: Sex. e sáb., das 10h às 22h. Dom., das 11h às 22h, sendo que as lojas funcionam das 14h
às 20h.
Tel: (11) 4506-6000
End: Av. Cruzeiro do Sul, 1.100 – Canindé – São Paulo – SP
Site: www.shoppingd.com.br

