Celebrando o mês das Noivas, espaço Noivas & Cia reúne
promoções no Shopping D
Os enamorados que estão planejando os detalhes para o Grande Dia
encontram inúmeros produtos e serviços, com descontos de até 50%, em
algumas categorias
O Espaço Noivas & Cia, iniciativa pioneira do Shopping D, contempla
diversas lojas, com produtos e serviços, para atender clientes que estão
organizando casamentos ou outras comemorações. Num único lugar, é
possível escolher e adquirir desde os convites até iluminação, fotos e
banda para diferentes ocasiões. Embalados pelo mês das noivas, as
marcas que integram esse ambiente exclusivo estão com descontos
diferenciados, entre 10% e 50%, com destaque, inclusive, para vestidos
de noivas.
A Talento Noivas elencou cerca de 20 modelos para as noivas, com
desconto de 50% que, agora, estão entre R$ 800 e R$ 1,5 mil. A marca
Amiga Modas também reforçou as ofertas no período, com descontos
de 10% a 30% em diferentes modelos para festas. São vestidos longos
ou curtos, com acabamento em pedras, opções lisas ou plissadas, com
preços a partir de R$ 99,00. Integram esse mix no shopping as lojas
Marília Marques, Super Chic, Renata Style, entre outras que também
separaram vestidos e acessórios, com ofertas imperdíveis.
Tão importante quanto, os noivos também têm sua vez no Shopping D, com
destaque paraRemo Fenut, que tem recebido movimento maior de noivos e
padrinhos à procura de looks para o dia especial. Há ternos a partir de R$ 399,
incluindo calça e terno ou, ainda, colete, feitos em viscose com poliéster. As
camisas, 100% algodão, linho, tricoline ou de microfibra, também seguem com
ofertas neste mês, assim como as gravatas, modelos novos por R$ 29,99.
Ampliando oportunidades aos clientes, Mr. Kitsch também conta com modelos
de camisas, além de blasers, seguindo o padrão clássico e elegante para os
mais diferentes gostos; e, ainda, a TNG, que oferece camisas, blasers, ternos e
gravatas diversas, que podem atender aos mais diferentes gostos para o

figurino na celebração. Integra também esse mix a Polo Wear, com camisas e
composições que podem combinar para ocasiões especiais.
Referência em compras e lazer na zona norte da capital, o Shopping D está na
Avenida Cruzeiro do Sul, nº 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.

