Promoção Dia dos Pais do Canoas Shopping tem ação
compre e ganhe, workshops e sorteio de churrasqueiras.
Neste Dia dos Pais, o Canoas Shopping aposta no churrasco, hábito arraigado da maioria dos
pais do Rio Grande do Sul, com a distribuição de tábuas de carne personalizadas, workshops
sobre churrasco e sorteio de churrasqueiras em promoção que acontece de 1º a 12 de agosto.
Para participar basta reunir 250 reais em notas fiscais de compras feitas em uma das lojas
participantes durante o período da promoção e trocar por uma tábua de churrasco
personalizada na hora com as iniciais do papai e por um cupom para concorrer a seis
churrasqueiras Tramontina modelo 450L com tampa, termômetro e saída de ar. Cada CPF
poderá retirar até duas tábuas.
E durante os finais de semana da promoção acontecerão workshops gratuitos para deixar o
churrasco do Dia dos Pais ainda mais saboroso. Neles o público aprenderá sobre os diferentes
cortes de carne, dicas na hora de fazer o fogo, as especiarias que harmonizam com cada tipo
de carne e o cuidado no corte do churrasco depois de pronto.
As trocas de cupons, bem como a retirada e a personalização das tábuas de carne podem ser
feitas de segundas a sábados das 10h às 22h, e domingos das 11h30min às 22h, na Praça de
Eventos Guilherme Schell, no primeiro piso do Canoas Shopping.
Os Workshops acontecem no mesmo local aos sábados, às 15h, 17h e 19h e aos domingos, às
15h, 16h e 18h e a participação é gratuita.

O sorteio das churrasqueiras será realizado no dia 13/08 às 19h junto ao balcão de trocas.

Serviço: Promoção Dia dos Pais Canoas Shopping
Período: de 01 a 12 de agosto.
Local dos workshops, troca das tábuas e cupons:
Praça de Eventos Guilherme Schell.
Dias e horários para troca das tábuas e cupons:
Segundas a Sábados das 10h às 22h e Domingos das 11h30min às 22h.
Dias e horários dos workshops:
04/08 – Sábado
15h – Fazendo Fogo;
17h – Cortes;
19h – Sal a Gosto.
05/08 - Domingo
15h – Cortes;
16h – Sal a Gosto;
18h – Corta e Serve;

11/08 - Sábado
15h – Fazendo Fogo;
17h – Cortes;
19h – Sal a Gosto.
12/08 - Domingo
15h – Cortes;
16h – Sal a Gosto;
18h – Corta e Serve.

Sobre o Canoas Shopping:
Fundado em 29 de abril de 1998, o Canoas Shopping está localizado na cidade de Canoas,
Região Metropolitana de Porto Alegre/RS. Possui 52.000m2 de ABL, 1,37 mil vagas de
estacionamento coberto e uma grande praça de alimentação com uma diversidade de mix que
atende as mais variadas preferências gastronômicas.
Desde 2006 o Canoas Shopping é administrado pela Mais Valor Planejamento e Gestão de
Negócios, de Santo André/SP. Além do Rio Grande do Sul, que representa 30% dos seus
negócios, a Mais Valor atua também nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo,
Pernambuco e no Distrito Federal.
www.canoasshopping.com.br
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