Shopping D realiza promoção de Natal com sorteio de cinco
vales-compras de cinco mil reais
De 24/11 a 24/12, a cada 250 reais em compras, os clientes podem
ingressar na campanha para concorrer a cinco vales-compras, no valor de
cinco mil reais cada um, além de receberem uma lata personalizada de
cookies de chocolate; notas fiscais registradas entre segunda e sexta-feira,
valem cupons em dobro para os sorteios
Referência em compras e lazer na zona norte da capital, o Shopping D
preparou uma série de atrações para este período natalino, incluindo
aquela que é uma das ações mais aguardadas pelo público: a promoção
de Natal. A partir do dia 24 de novembro, o empreendimento inicia a
campanha que, desta vez, oferece aos clientes oportunidades para
concorrerem a cinco vales-compras no valor de cinco mil reais, cada um,
para serem utilizados nas operações do shopping. Para participar, os
consumidores devem realizar compras no valor mínimo de 250 reais, nas
lojas participantes, e registrar as notas fiscais na Campanha.
As notas de compras devem ser registradas no Balcão da Promoção,
localizado na loja 2119, no piso 2 do empreendimento, e os cupons
preenchidos conforme o regulamento. Depois, é só depositá-los na urna e
torcer. Ao ingressarem na campanha, os clientes levam na hora uma lata
de cookies de chocolate (100g). O brinde é limitado em uma unidade por
CPF e será entregue enquanto durarem os estoques.
O espaço da promoção de Natal funciona das 10 às 22 horas, de segundafeira a sábado e, nos domingos e feriados, das 12 às 21 horas; exceto no
dia 24/12 (até às 18 horas). Válida até o dia 24 de dezembro, a ação
oferece cupons em dobro para quem registrar as notas de segunda a
sexta-feira, exceto se coincidir com feriados nesses dias. Isto é, nesse
período na semana, cada 250 reais em compras dão direito a dois cupons.
O público pode acompanhar os sorteios, que vão ocorrer no shopping, nos
dias 19 e 26 de dezembro, ao meio-dia. Mais informações da Promoção,
como a lista de lojas participantes e o regulamento completo estarão
disponíveis
no
Balcão
e
também
divulgados
no
site
www.shoppingd.com.br. O Shopping D está localizado na Avenida Cruzeiro
do Sul, 1.100, próximo das estações Canindé e Tietê-Portuguesa do metrô.

SERVIÇO:
CAMPANHA DE NATAL – SHOPPING D
Data: De 24/11 a 24/12.
Mecânica: a cada R$ 250, clientes podem registrar as notas fiscais de compras no
Balcão e concorrer a 5 vales-compras de R$ 5 mil, cada um. Ao registrar os cupons,
recebe 1 lata de cookies de chocolate, válida 1 por CPF, enquanto durarem os
estoques.
Local/Balcão: piso 2, loja 2119.
Tel: (11) 4506-6000
End: Av. Cruzeiro do Sul, 1.100, Canindé – São Paulo – SP.
Site: www.shoppingd.com.br

