Campanha de Natal do Shopping Pátio Guarulhos vai sortear
MacBooks e iPhones 7
Para cada R$ 200 em compras, o consumidor cadastra suas notas fiscais e concorre
aos prêmios
Toda família ligada no Natal do Pátio! Essa é a ideia da campanha de final de
ano do Shopping Pátio Guarulhos, que sorteará três MacBooks e três iPhones 7. A
cada R$ 200 em compras, no período de 27 de novembro a 27 de dezembro, o cliente
poderá cadastrar suas notas fiscais e concorrer às premiações.
Pelo regulamento da promoção, será inscrita somente pessoa física, com
apresentação de documento CPF e maior de 18 anos. Os cupons fiscais poderão ser
somados, considerando os gastos em toda loja e quiosque do shopping, e os valores
são acumulativos.

O balcão de trocas estará no Piso Térreo do Shopping Pátio Guarulhos com
atendimento de segunda-feira a sábado das 10h às 22h, domingos e feriados das 14h
às 20h. Somente no último dia da promoção, em 27 de dezembro, as inscrições serão
realizadas até às 16h impreterivelmente, já o que sorteio está marcado para o mesmo
dia às 17h. “Queremos que os ganhadores já passem a virada do ano com boa
notícia”, comenta Claudia Campos, gerente de marketing do centro de compras.
Toda família ligada no Natal do Pátio
Promoção de 27 de novembro a 27 de dezembro de 2017
A cada R$ 200 o cliente o consumidor cadastra suas notas fiscais e concorre aos
prêmios
Balcão de trocas: piso térreo
Horários de atendimento: de segunda-feira a sábado das 10h às 22h, domingos e
feriados das 14h às 20h. Dia 27.12 até 16h
Sorteio: dia 27 de dezembro às 17h
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 dois 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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