Neste Natal, o Shopping D promove a inédita “Fábrica de
Brigadeiros”
A partir do dia 12/11, o público pode conferir de perto a decoração que
apresenta o Papai Noel à frente de uma idílica fábrica, na produção dos
docinhos; o cenário também libera essência de chocolate, a cada interação
do Bom Velhinho animatrônico
Tradicionalmente uma das atrações mais aguardadas pelo público, a
decoração de Natal recebeu atenção especial no Shopping D. Desta vez, o
empreendimento promove a inédita “Fábrica de Brigadeiros” do Papai
Noel, convidando a todos para um passeio repleto de cores e beleza, que
compõem um circuito lúdico por todo o shopping.
Ponto alto da decoração, a Praça de Eventos se transformou numa
charmosa fábrica, cercada por um jardim e pela emblemática árvore de
Natal, com oito metros de altura. A Fábrica se destaca no cenário,
reproduzindo com riqueza de detalhes o ambiente de preparação dos
brigadeiros, incluindo talheres, pratos, tigelas, panos, entre outros
elementos. Além disso, a atração reserva uma surpresa: a cada 30 minutos,
o Papai Noel animatrônico convida o público para assistir ao preparo dos
famosos docinhos, tornando o momento ainda mais especial e próximo,
com o cheiro de chocolate que invade todo o ambiente, durante a
apresentação da receita.
Com mais de 120 metros quadrados, esse espaço que abriga a Fábrica
destaca diversos adereços natalinos, entre pinhas, festões, bolas de natal e,
ainda, gigantes brigadeiros. Também no local, a árvore principal está
repleta de enfeites tradicionais da época, mas desta vez com destaque para
diversos deles em formato de brigadeiro e de outros docinhos típicos de
festa, seguindo o saboroso tema escolhido para este Natal.
Assinada pela Cipolatti, a decoração contempla ainda cascatas com
microlâmpadas de LED, especialmente no átrio do shopping, e topiarias nas
entradas do empreendimento. Outro detalhe especial são os gigantes
brigadeiros posicionados nos corredores, que oferecem mais um ambiente
especial para o registro de fotos ou selfies entre amigos ou famílias.
O Shopping D também dedicou atenção especial à decoração externa que,
preparada pela Blanchere Ilumination, apresenta as tradicionais cascatas

concentradas no acesso ao estacionamento (caracol) e estrobos que
realçam o logo na fachada do centro de compras.
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.
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