Encontro de Carros Antigos está de volta ao Shopping Pátio
Guarulhos
Dj, feira de souvenir e peças automotivas, além de sorteio de brindes são algumas das
atrações do evento
O Encontro de Carros Antigos, atração que fez sucesso no ano passado, está de
volta no dia 18 de março, das 8h às 14h, no Shopping Pátio Guarulhos. O evento
acontece no estacionamento do empreendimento e contará com dezenas de relíquias
automotivas do século passado para o visitante apreciar e fotografar.
Em meio à exposição, também haverá diversas atrações para tornar o passeio
ainda mais agradável e descontraído para toda a família, como a apresentação de Dj, a
feira de souvenir e de peças de veículos e, ainda, o sorteio de brindes.
Outra atividade que promete encantar o visitante é a feira de miniaturas "Diecast
Clube Brasil", expondo as relíquias dos colecionadores e proporcionando muito bate papo
com histórias de cada um. “Diecast é o nome dado a modelos de carrinhos em miniatura
fabricados em metal injetado em várias escalas”, explica Marcos Amaral, um dos
responsáveis pela organização do evento.
O Encontro de Carros Antigos do Shopping Pátio Guarulhos também tem
cunho social e, por isso, a entrada no evento será mediante à doação de 2 quilos de
alimentos não perecíveis. Toda a arrecadação será repassada às 1400 famílias do
condomínio do Lavras, em Guarulhos.
“Sempre que conseguimos, fazemos algum tipo de ação envolvendo automóveis
antigos, o sucesso é garantido. Agrada o público, incrementa a programação do domingo
em família e surpreende o visitante do shopping”, ressalta Claudia Campos, gerente de
marketing do Shopping Pátio Guarulhos.
Encontro de Carros Antigos no Shopping Pátio Guarulhos
Dia: 18 de março de 2018
Horário: das 8h às 14h
Entrada: doação de 2 kg de alimentos não perecíveis
Local: estacionamento do shopping
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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