Shopping D realiza workshop gratuito para noivos
Evento nos próximos dias 27 e 28 terá desfiles, promoções e dicas de
tendências para quem planeja o casamento
Inspirados pelo mês das noivas, o Shopping D e o Espaço Noivas & Cia
oferecem nos próximos dias 27 e 28, workshop com desfiles, música,
dança e palestra sobre tendências de convites, com Juliana Savasi,
técnica responsável em papéis especiais.
O local dedicado aos futuros noivos reforça a referência em moda e
acessórios, oferecendo ao público diversas categorias diferentes em
que os clientes podem pesquisar, escolher e adquirir produtos e
serviços para o casamento ou para eventos diversos, como bodas,
formaturas, eventos corporativos, entre outros.
Neste mês especial, as marcas presentes no ambiente exclusivo estão
com promoçõese descontos diferenciados de até 40%, com destaque
para vestidos de noivas.
Veja a programação completa do workshop:
27/05
14:00 horas – Desfile de vestidos de noiva
15:00 horas – Desfile de roupão
16:00 horas – Desfile de vestidos de madrinhas
17:00 horas – Apresentação de samba
17:30 horas – Coreografia para casamento - Casa de Dança Carlinhos
de Jesus
18:00 horas – Desfile de vestidos de noiva
19:00 horas – Tendências de convite
20:00 horas – Live DJ
28/05
15:00 horas – Desfile de vestidos de madrinhas
16:00 horas – Live DJ
17:00 horas – Desfile de vestidos de noiva

17:30 horas – Coreografia para casamento - Casa de dança Carlinhos
de Jesus
18:00 horas – Desfile de roupão
19:00 horas – Tendências de convite
O Shopping D está localizado na Avenida Cruzeiro do Sul, 1.100,
próximo das estações Armênia e Tietê-Portuguesa do metrô. Espaço
Noivas & Cia – Piso Térreo. Mais informações pelo telefone (11)
4506-6000 ou em www.shoppingd.com.br.
Serviço
Evento: Workshop Noivas & Cia
Local: Avenida Cruzeiro do Sul, 1.100, bairro Canindé, São Paulo
Data: 27 e 28/05
Horário: sábado, a partir das 14 horas, e domingos, a partir das 15 horas.
Entrada gratuita
Sobre o Shopping D
Administrado pela CCP, o Shopping D oferece mais de 200 lojas, incluindo as
principais marcas de varejo no país. O empreendimento é considerado pelos
frequentadores e público em geral um shopping de excelentes oportunidades de
compras e lazer, com preços competitivos. O público conta também com um amplo
Espaço Família, com fraldário, sanitário infantil, sala de amamentação e
empréstimos de carrinhos de bebê. O empreendimento oferece duas praças de
alimentação, incluindo o restaurante de referência internacional Mocotó. Também
oferece maior complexo de entretenimento da região, no qual se destaca o
Cinemark, com andar exclusivo e 10 salas de exibição Stadium, sendo quatro com
tecnologia 3D, além de uma sala XD (Extreme Digital). Há também o espaço de
atividades e games eletrônicos do Magic Games, em dois ambientes diferentes,
com atividades clássicas, incluindo piscina de bolinhas, e jogos eletrônicos ao
público juvenil. No empreendimento, encontra-se ainda o simulador de queda livre
(Wind Up), o Clube Air Soft e o Pit Stop Kart. O Shopping D está localizado na
Avenida Cruzeiro do Sul, nº 1.100, bairro Canindé, São Paulo (SP). Mais
informações pelo telefone (11) 4506-6000 ou no site www.shoppingd.com.br.

