BUTANTÃ SHOPPING REÚNE DESCONTOS IMPERDÍVEIS EM
LIQUIDAÇÃO OUTONO-INVERNO VAPT VUPT
De 26 a 30 de julho, as lojas do empreendimento participam da tradicional ação
que reúne descontos especiais
São Paulo, julho de 2017 – Neste mês, o Butantã Shopping realiza sua tradicional
liquidação outono-inverno Vapt Vupt, entre os dias 26 e 30 de julho. Algumas lojas do
empreendimento participam dessa temporada de descontos que podem chegar até
70%. Serão cinco dias de ofertas e um mix de produtos que vai agradar os mais
variados estilos. Além disso, durante este período de ofertas, o estacionamento será
gratuito pelo tempo de 4 horas. Para isentar o ticket do estacionamento, basta o
cliente apresentar o cupom fiscal de compra no valor mínimo de R$50,00, exceto para
compras realizadas no Hipermercado Carrefour.
Serviço
Endereço: Av. Francisco Morato, 2.718 - São Paulo/SP
Horário de funcionamento das lojas: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e
feriados, das 14h às 20h.

Sobre o Butantã Shopping
O Butantã Shopping, um dos principais empreendimentos da zona Oeste de São Paulo, recebe
cerca de um milhão de visitantes por mês. São mais de 30 mil m² de ABL (Área Bruta Locável)
e um mix variado de lojas e serviços para garantir a praticidade, comodidade e o conforto de
seus clientes. O shopping também conta com uma programação especial, como o Ponto do
Piano, além da Central de Cursos gratuitos, Teatreira do Butantã e o Programa de Fidelidade,
que oferece diversos benefícios aos consumidores. O centro de compras possui
aproximadamente 170 lojas satélites, 14 redes de fastfood, 11 quiosques e um restaurante,
além de quatro lojas âncoras: Carrefour, Lojas Americanas, Preçolândia, Renner e Casas
Bahia. O local ainda conta com três pisos de estacionamento.
Informações para a imprensa:
Butantã Shopping: (11) 3514-0709 | carrefour@hdpr.com.br

BUTANTÃ SHOPPING OFERECE CURSOS GRATUITOS DE
GASTRONOMIA PARA APROVEITAR O INVERNO
Serão oferecidas oficinas especiais de culinária, artesanato e bem-estar

São Paulo (SP), julho de 2017 – O Butantã Shopping preparou uma programação
especial para celebrar o alto inverno. Até o dia 26 de julho serão oferecidas oficinas
gratuitas de gastronomia com receitas de pães, doces e sobremesas para aproveitar a
estação mais fria do ano. Além disso, a Central de Cursos promove aulas gratuitas
de artesanato e dá dicas sobre como manter uma alimentação saudável e consciente.
Para
participar,
basta
se
inscrever
por
meio
do
e-mail
atendimento1@butantashopping.com.br ou pelo telefone (11) 3723-3900 e levar 1kg
de alimento não perecível. As vagas são limitadas.
Confira a programação completa abaixo:
Central de Cursos
Gastronomia
- Pães caseiros para o inverno
Data: 12.07.2017
Horário: 14h30
- Delícias com Sococo
Data: 13.07.2017
Horário: 14h30
- Para o inverno: Brownie, Pão de mel, e um delicioso achocolatado com a Marvi
Data: 18.07.2017
Horário: 14h30
- Para o inverno: Barquinhas de endívias recheadas, creme de abobora com
quinoa e endívias gratinadas

Data: 19.07.2017
Horário: 14h30
- Cassoulet light e acompanhamento
Data: 21.07.2017
Horário: 14h30
Artesanato
- Como fazer uma linda polaina para a caneca com botão
Data: 20.07.2017
Horário: 14h30
Saúde e bem-estar
- Glúten é um bom alimento?
Data: 26.07.2017
Horário: 14h30

Sobre o Butantã Shopping
O Butantã Shopping, um dos principais empreendimentos da zona Oeste de São Paulo, recebe
cerca de aproximadamente 800 mil visitantes por mês. São mais de 30 mil m² de ABL (Área
Bruta Locável) e um mix variado de lojas e serviços para garantir a praticidade, comodidade e o
conforto de seus clientes. O shopping também conta com uma programação especial, como
Central de Cursos gratuitos, Teatreira do Butantã e o Programa de Fidelidade, que oferece
diversos benefícios aos consumidores. O centro de compras possui aproximadamente 170
lojas satélites, 14 redes de fastfood, 11 quiosques e um restaurante, além de lojas âncoras
como: Carrefour, Lojas Americanas, Preçolândia, Smart Fit, Daiso, Renner e Casas Bahia. O
local ainda conta com três pisos de estacionamento.
Informações para a imprensa:
(11) 3514-0709 | carrefour@hdpr.com.br

BUTANTÃ SHOPPING RECEBE O ESPETÁCULO ‘CACAU!!! A
PRINCESA DE BOLHA DE SABÃO’
Atração de férias conta com a participação especial de Bela Fernandes e
Lieser Touma do Discovery Kids Brasil
São Paulo, julho de 2017 – No próximo domingo (16), às 15h, o Butantã Shopping
receberá a peça infantil “Cacau!!! A Princesa de Bolha de Sabão” com participação
especial de Bela Fernandes e Lieser Touma da série “O ZOO da ZU” do Discovery
Kids Brasil. O espetáculo será realizado na Teatreira do Butantã Shopping, localizado
no piso 0 do empreendimento. Para assistir a peça basta doar 1 kg de alimento não
perecível no balcão de atendimento localizado no piso 1 do shopping.
O espetáculo conta a história da princesa Cacau, interpretada por Bela Fernandes,
que vive dentro de uma fantástica bolha de sabão na companhia de seres encantados.
Cacau e seu bichinho de estimação Fofis vivem grandes aventuras, dentre elas a
missão de mudar o destino dos moradores do local, já que a bolha irá estourar. Após a
apresentação a plateia poderá participar da sessão de fotos com os personagens.
Além da peça infantil, o Butantã Shopping conta com uma atração especial para
animar as férias de julho. Localizado na Praça de Eventos do shopping, o parque A
Fazendinha reúne brinquedos mesinhas infantis, cavalos de madeira, gangorras, cama
elástica, labirinto, celeiro inflável, TVs com vídeos e desenhos com a temática rural
entre outras atividades. Indicada para crianças de um a 12 anos, a atração está
disponível de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 13h
às 21h. O valor do ingresso é R$ 25, para cada 30 minutos de diversão. Durante todo
o período de recreação, crianças menores de cinco anos devem ser acompanhadas
por um responsável.
Butantã Shopping
Endereço: Av Francisco Morato, 2718 - Butantã, São Paulo - SP, 03178-200
Telefone: (11) 3723-3900

Sobre o Butantã Shopping
O Butantã Shopping, um dos principais empreendimentos da zona Oeste de São Paulo, recebe
cerca de aproximadamente 800 mil visitantes por mês. São mais de 30 mil m² de ABL (Área
Bruta Locável) e um mix variado de lojas e serviços para garantir a praticidade, comodidade e o
conforto de seus clientes. O shopping também conta com uma programação especial, como
Central de Cursos gratuitos, Teatreira do Butantã e o Programa de Fidelidade, que oferece
diversos benefícios aos consumidores. O centro de compras possui aproximadamente 170
lojas satélites, 14 redes de fastfood, 11 quiosques e um restaurante, além de lojas âncoras
como: Carrefour, Lojas Americanas, Preçolândia, Smart Fit, Daiso, Renner e Casas Bahia. O
local ainda conta com três pisos de estacionamento.
Informações para a imprensa:
(11) 3514-0705 | carrefour@hdpr.com.br

