Novo Shopping reformula site e apresenta novidades para internautas
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Já está no ar o novo site do Novo Shopping, um canal de
comunicação pensado para promover maior interatividade e
levar o máximo de informações do centro de compras para
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a população.
A Agência Betônico, de Ribeirão Preto (SP), foi responsável pela concepção da nova
página na web, criada de acordo com todas as normas e padrões de desenvolvimento
(W3C).
“O novo layout valoriza as marcas das diversas âncoras estabelecidas no centro comercial,
colocando-as no topo do site, para que fiquem permanentemente em exposição”, afirma
Bráulio Betônico, proprietário da agência.
Outra inovação é a barra de menu. Com ícones maiores e ilustrados, o internauta tem
mais facilidade para identificar as informações que procura, como dados sobre o
shopping, o mix de lojas, a relação completa de estabelecimentos alimentícios e todas as
opções de lazer e entretenimento.
“Desenvolvemos ícones intuitivos, com palavras e desenhos, para que o internauta
encontre as informações que o interessa de forma rápida e eficaz”, diz Márcio Almeida,
gerente de marketing do Novo Shopping.
Além de moderno e dinâmico, o novo site também é constantemente atualizado. Em
média, são 20 atualizações diárias, o que torna a página uma fonte de informação
confiável.
No final do site, os clientes ainda encontram o campo “Cadastre-se”. Preenchendo os
dados, o internauta recebe em seu e-mail informações atualizadas sobre os horários dos
filmes em cartaz no Cinemark, promoções de lojistas e as últimas novidades do Novo
Shopping. Confira todas as inovações no www.novoshopping.com.br

RSS - Assine !
NewsleTTer

Versao para impressão

Envie para amigo

Assinar newsletter

Entre em contato

ToTTal marketing
ToTTal passion
ToTTal Açoes do Bem

VEJA OUTRAS:

Outlet de
Serviços
Cadastre-se para
Receber até 80%
de Descontos em
Serviços
Descolados!
www.ClickOn.com.br

» Trisoft comemora dia da Biodiversidade com contruibuição com o meio ambiente
» Reed Exhibitions Alcantara Machado comemora três anos e anuncia calendário 2011
» CPM Braxis anuncia nova marca em campanha global de marketing
» Deutsche Post DHL reconhece as ideias mais inovadoras em logística

http://www.tottalmarketing.com/descricoes_noticia.php?go=4&index=16013&PHPSESSID=75421067a04e92c499ec91c03e1e6c43[3/1/2011 11:53:08]

