Pets podem fotografar com o Papai Noel no Shopping Pátio
Guarulhos
Com decoração repleta de bichinhos fofinhos, empreendimento cria oportunidade para
as famílias registrarem imagens dos seus animais de estimação com o bom velhinho
Sempre envolvido em causas pets e investindo em ações para toda a família, o
Shopping Pátio Guarulhos apresenta o Natal dos Filhotes, tema de uma decoração
repleta de bichinhos fofinhos e o inusitado: um espeço para os animais de estimação
dos visitantes tirarem fotos com o Papai Noel.
No período de 9 a 24 de dezembro, de quinta-feira a domingo, das 14h às 20h,
o bom velhinhos estará em seu trono, localizado no piso térreo do shopping,
recebendo cartinhas dos pequenos e o carinho dos pets que são verdadeiramente
membros das famílias.
A ideia é proporcionar um momento de alegria com essa experiência marcante
para crianças e adultos. “Já na chegada do Papai Noel e estreia da campanha de Natal,
tivemos o Cabo Pitoco curtindo nosso evento. As pessoas adoraram a presença do
cãozinho, posaram pra fotos com ele, passearam pelo centro de compras. O sorriso

estampava os rostinhos de todos”, comenta Claudia Campos, gerente de marketing do
Shopping Pátio Guarulhos.
Natal dos Filhotes no Shopping Pátio Guarulhos
Papai Noel para fotos: de 9 a 24 de dezembro, de quinta-feira a domingo
Horário: das 14h às 20h
Atração gratuita
Local: piso térreo
Estacionamento gratuito
Telefone: 2458-8100
Site: www.shoppingpatioguarulhos.com.br
Mídias sociais: @shoppingpatioguarulhos no Facebook e no Instagram
Avenida Rosa Molina Pannochia, 331, Vila Rio, esquina com a avenida Benjamin Harris
Hannicut, Guarulhos
O Shopping Pátio Guarulhos
O Shopping Pátio Guarulhos foi inaugurado há quatro anos e destaca-se pela
arquitetura e decoração, com fachada panorâmica. Seu mix de lojas atende todo perfil
de consumidor: crianças, jovens, homens, mulheres e melhor idade. Está localizado na
avenida Rosa Molina Pannochia, 331, Vila Rio, esquina com a avenida Benjamin Harris
Hannicut, em Guarulhos, São Paulo.
Mais informações no site www.shoppingpatioguarulhos.com.br ou pelo telefone
11 2458-8100.
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