Expresso do Natal chega à Estação Novo Shopping
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Expresso do Natal chega à Estação Novo Shopping

Campanha de fim de ano premiará dois clientes com um Citroën C3 Picasso 0km cada e outros 12 consumidores com televisores
LCD 40" e trens elétricos
Neste domingo (6/11), às 14h, o Novo Shopping dará início à campanha de Natal 2011, cujo tema será Expresso do Natal Novo
Shopping e que premiará dois clientes com um Citroën C3 Picasso 0km cada, além de outros 12 consumidores com televisores LCD
40” da marca Samsung e trens elétricos. Para participar, o cliente deve juntar R$ 200,00 em notas fiscais (ou pedidos de compras),
retirar um cupom no posto de troca, responder corretamente à pergunta “Onde está o Expresso do Natal?”, depositá-lo na urna e
torcer para ser sorteado.
O centro de compras promoverá um sorteio por semana – todos acompanhados por um auditor da Caixa Econômica Federal –,
sempre às segundas-feiras, às 17h, começando em 14 de novembro. Até 16 de dezembro, dois clientes levarão, semanalmente, um
televisor e um trem elétrico. No sorteio de 26 de dezembro, os felizardos ganharão um automóvel cada. O cliente que tiver mais de
um cupom na urna e for sorteado continua tendo chances de ganhar novamente.
As notas fiscais não são cumulativas, ou seja, se o cliente tiver R$ 210,00 em compras e trocar pelo cupom, os R$ 10,00 não serão
contabilizados. Para não perder esta diferença, ele pode juntar com notas fiscais de uma próxima compra e trocar tudo de uma vez.
O público poderá depositar seus cupons nas urnas até 24 de dezembro, às 19h. Os ganhadores dos televisores e trens elétricos
poderão retirar seus prêmios na administração do Novo Shopping, e a entrega dos carros será efetuada até 31 de janeiro de 2012.
“Estamos otimistas com a campanha de Natal deste ano e aguardando um recorde de público no Novo Shopping. Com a realização
dos sorteios, esperamos estimular ainda mais a participação dos consumidores”, explica o superintendente do centro de compras,
Wilson Gotardello.
Para conhecer o regulamento completo basta acessar o site do Novo Shopping a partir de 6 de novembro, no endereço
www.novoshopping.com.
Natal a todo vapor
Neste ano, o Novo Shopping quis surpreender ainda mais o público, causar sensações nostálgicas e transportar todos para a
década de 1930, uma época no qual o meio de transporte mais utilizado era o trem, o que inspirou diversos filmes e romances.
O tema do Natal de 2011 é Expresso do Natal Novo Shopping, desenvolvido pela empresa paulistana C+E – Criadores de
Experiências, especializada em decorações natalinas e eventos. A C+E criou arranjos com materiais tecnológicos, como lâmpadas
de LED e diversas telas de LCD, alem de texturas naturais, como junco e tecidos, para que a tradição e a fantasia fossem
expressas de forma inovadora.
A Praça de Eventos comportará a maior parte da decoração, composta de um trem de 8,8m de comprimento e 2,85m de altura, a
poltrona do Papai Noel, uma árvore de 8m de altura, dois lounges com bancos antigos e um pequeno trem infantil, para crianças de
até 12 anos. O trem principal terá 16 lugares e será interativo. Do lado de fora, o público poderá observar telas de LCD simulando
as janelas, com sombras que imitam pessoas viajando no interior do vagão. Quem estiver dentro da locomotiva será guiado por um
boneco do Papai Noel maquinista e contemplará diversas paisagens pelas janelas, simulando uma verdadeira viagem ao Polo Norte.
Conforme o ambiente muda do lado externo, os passageiros sentem frio, veem a neve cair e ouvem o barulho de trovões.
O presépio estará montado no corredor do shopping InterLar, e a novidade serão os bonecos robotizados. Outro trem infantil estará
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Expresso do Natal chega à Estação Novo Shopping
operando no Espaço Gourmet, para garantir que todas as crianças se divirtam no centro de compras. Ao longo de todos os
corredores e portarias, o público ainda encontrará diversas cascatas de luzes, enfeites e árvores de Natal.
“Estamos investindo esforços para realizar um grande Natal. A decoração está totalmente diferente das anteriores, com um misto de
tecnologia de ponta com matérias-primas naturais. Apostamos em uma decoração interativa, para que o público se lembre por
muitos anos das emoções felizes que proporcionamos”, diz Márcio Almeida, gerente de marketing do shopping.
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