Novo Shopping entrega os carros da campanha de Natal
Ribeirão Preto, 12 de Janeiro de 2012.

Novo Shopping entrega os carros da campanha de
Natal
As ribeirão-pretanas Patrícia Cintra e Ruth Tipaldi levaram para casa os Citroën C3 Picasso zero-quilometro,
encerrando oficialmente a campanha de fim de ano do centro de compras
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Na manhã desta quarta-feira (11/01), o Novo Shopping realizou a
entrega oficial dos principais prêmios sorteados na campanha Expresso
do Natal Novo Shopping, os dois automóveis zero-quilômetro. Patrícia da
Cunha Cintra e Ruth Maria Terra Tipaldi receberam diretamente das
mãos do superintendente do centro de compras, Wilson Gotardello, as
chaves dos carros Citroën C3 Picasso (na foto: Patrícia da Cunha Cintra,
Wilson Gotardello e Ruth Maria Terra Tipaldi).
Patrícia ainda não decidiu o que fará com o prêmio. “Vou levar para casa e pensar com bastante
calma”. Já a outra ganhadora, Ruth, saiu do shopping dirigindo seu maior presente de Natal. “Adorei o
carro e vou ficar com ele”.
A campanha de Natal do centro comercial recebeu mais de 94 mil cupons na urna. Todas as segundasfeiras, desde o dia 14 de novembro, o Novo Shopping promoveu sorteios de prêmios para dois clientes.
No total, foram entregues 12 TVs de LCD 40”, da marca Samsung, 12 trens elétricos, além dos dois
automóveis. “Estamos muito satisfeitos com os resultados desta campanha e temos a certeza de que as
próximas ações que realizaremos ao longo deste ano alcançarão ainda mais sucesso”, diz Gotardello.
__________
Fonte: Fonte Assessoria de Imprensa/ Foto: Rubens Okamoto
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