Canoas Shopping sorteia JAC T40 e faz promoção
compre ganhe para potencializar vendas de Natal
Na data mais importante do varejo, o Canoas Shopping realiza uma promoção que sorteia um
automóvel JAC T40 zero kilômetro e dá panetones em um compre ganhe especial de Natal.
Para concorrer ao JAC T40, basta trocar as notas fiscais de compras realizadas no Canoas
Shopping durante o período da promoção por cupons e responder a pergunta: “Qual shopping
presenteia você com um JAC T40?”.
Cada R$ 250,00 em compras dá direito a um cupom. Além da participação no sorteio, a
primeira troca de notas no valor de R$ 250,00 realizadas no Canoas Shopping dá direito a um
panetone que pode ser trocado na hora. Será permitida apenas uma troca por CPF.
A promoção de Natal do Canoas Shopping acontece até 24 de dezembro. O sorteio do JAC T40
será realizado no dia 26 de dezembro, às 17h, junto ao balcão de trocas.
O posto de troca das notas por cupons e panetones fica na Praça das Palmeiras, no segundo
piso do Canoas Shopping.
O regulamento completo pode ser conferido no site: www.canoasshopping.com.br, durante o
período da promoção.
Certificado de autorização da Caixa Econômica Federal: nº 6-2056/2017
Horários do balcão de trocas:
Cupons Promoção – Carro JAC T40
 17/11 à 14/12
10h às 22h - segundas a sábados
11h30 às 22h - domingos
 15/12 à 23/12
10h às 23h - segundas a sábados
10h às 22h - domingos
 24/12
9h às 18h
Promoção Compre e Ganhe - Panetone
 17/11 à 14/12
10h às 22h - segundas a sábados
11h30 às 22h - domingos
 15/12 à 23/12
10h às 23h - segunda a sábados
10h às 22h - domingo
 24/12
9h às 18h

Sobre o Canoas Shopping

Localizado na cidade de Canoas, Região Metropolitana de Porto Alegre/RS, o Canoas Shopping
possui mais de 220 lojas, a maior praça de alimentação em número de operações e 1,37 mil
vagas de estacionamento coberto. No fluxo médio mensal, registra um milhão de
consumidores circulando nas dependências do shopping.
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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