Karaokê com distribuição de brindes
agita liquidação de inverno do Canoas Shopping.
Com o objetivo de impulsionar ainda mais o sucesso da sua tradicional liquidação de
inverno que acontece de 5 a 8 de julho, o Canoas Shopping criou o “Karaokê
Descontrolado”, uma ação recreativa onde os clientes podem levar a família e os amigos
para soltar a voz e ainda ganhar brindes.
Para participar é só escolher uma música na lista e soltar a voz. Se atingir a nota mínima de
80 pontos conferida automaticamente pelo equipamento, leva na hora um cupom de troca
para retirar um brinde nas lojas que fazem parte da ação. Um animador comanda a brincadeira
entre as apresentações para não deixar ninguém parado.
A ação é gratuita e acontece das 12h às 20h durante todo o período da liquidação, que vai de 5
a 8 de julho, na Praça de Eventos Guilherme Schell, no primeiro piso do Canoas Shopping.
Crianças a partir de 10 anos de idade também podem participar.

Serviço:
Karaokê Descontrolado
Período: de 05/07 a 08/07
Horário de funcionamento do Karaokê Descontrolado: das 12h às 20h
Local: Praça de Eventos Guilherme Schell, 1º Piso do Canoas Shopping

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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