Espaço Noiva Vip promove workshop da dança para noivos, no
Shopping D
Com a proposta de tornar ainda mais especial o Grande Dia dos casais, o
empreendimento recebe a equipe de profissionais, da escola de Carlinhos de
Jesus, para aulas gratuitas aos noivos; as inscrições estão abertas no Shopping
A tradicional dança dos noivos nas cerimônias de casamento tem chamado
atenção dos convidados que, inclusive, estão sendo surpreendidos com
coreografias e encenações que vão muito além da clássica valsa. Pensando nessa
tendência que veio para ficar, o Espaço Noiva Vip, no Shopping D, em
parceria com o Centro de Danças Carlinhos de Jesus, ampliou seu leque de
serviços aos clientes e, agora, promoverá aulas de dança gratuitas aos noivos.
O workshop inicia neste dia 24 de janeiro, das 20 às 21 horas, e seguirá até o dia
21 de fevereiro, sempre às terças-feiras. Nesse período, cada casal inscrito
poderá participar de uma aula, assistidos de perto pelos profissionais de dança.
As inscrições já estão abertas e, para ingressar, os interessados devem entrar
em contato pelo telefone do Shopping (11) 4506-6000 ou pessoalmente, no
SAC do empreendimento, localizado no piso G1. O atendimento é realizado de
segunda-feira a sábado, das 10 às 22 horas e, nos domingos e feriados, das
12h30 às 20h30.
Durante o workshop, os participantes terão a companhia de um dos profissionais
do corpo de baile do referenciado Centro de Danças, que ensinará aos casais
dois ritmos diferentes. Ou seja, além da valsa, receberão instruções práticas para
ritmos como bolero, tango, swing, salsa, sertanejo, entre outros. Para tornar a
experiência ainda mais descontraída, os participantes terão a oportunidade de
definir os ritmos ou mesmo de escolher reproduzir famosas coreografias de
casais em filmes, por exemplo.
O Espaço Noiva Vip conta com 1,5 mil m² no piso térreo do Shopping D, uma
iniciativa inédita no varejo brasileiro e que reúne cerca de 20 categorias de
serviços e produtos para casamentos e festas em geral. No local, os clientes
podem pesquisar, escolher e adquirir itens desde o vestido e o figurino dos
noivos e padrinhos, passando por convites e fotos, serviços de buffet, aluguel de

automóveis, entre outros detalhes, contando até com um profissional para
auxiliar, de forma exclusiva, na negociação final dos produtos escolhidos, com
cada fornecedor do Espaço.
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.
SERVIÇO:
“WORKSHOP DE DANÇA PARA NOIVOS” – SHOPPING D
GRATUITO
Data: 24/01 a 21/02
Horário: Às terças-feiras, das 20h às 21h.
Local: Espaço Noiva Vip, no piso térreo do shopping.
INSCRIÇÕES: pelo telefone (11) 4506-6000 ou no SAC do shopping. Cada casal inscrito
poderá acompanhar uma aula, no período do workshop.
End: Av. Cruzeiro do Sul, 1.100 – Canindé – São Paulo (SP).
Site: www.shoppingd.com.br

