
Promoção de Natal 

SHOPPING CIDADE JARDIM LANÇA PROMOÇÃO DE NATAL 

“Um milhão de pontos que viram o que você quiser” 

  

  

O Shopping Cidade Jardim lança a promoção de Natal “Um milhão de pontos que vi-

ram o que você quiser”, que premiará uma única pessoa com 1 milhão de pontos da 

Multiplus — rede de programas para acúmulo e troca de pontuação em produtos ou 

serviços de diferentes empresas.  

  

O ganhador poderá escolher como vai utilizar os pontos que equivalem a 16 viagens a 

Europa, 50 para a América do Sul, 25 para a América do Norte (os números referem-

se a passagens da TAM em baixa temporada), 6 meses de diárias em hotéis, 4 anos 

de combustível, 5 anos de TV por assinatura, 50 anos de assinatura de revista. 

   

Para mais informações sobre a utilização dos pontos, os interessados podem acessar 

www.multiplusfidelidade.com.br 

  

 Serviço 
Promoção “Um milhão de pontos que viram o que você quiser” 

Datas: 03/12 a 27/12 

Como participar: Notas fiscais que somem R$ 450 em compras efetuadas entre 3 e 

27 de dezembro poderão ser trocadas por um cupom, que deverá ser adquirido em 

um balcão localizado ao lado do restaurante Nonno Ruggero (piso térreo). Depois de 

preenchido, deverá ser colocado na urna que estará ao lado do balcão. O sorteio será 

realizado no dia 28 de dezembro de 2010. 

Regulamento da promoção está disponível no site: www.cidadejardimshopping.com.br 

  

Shopping Cidade Jardim 

Av. Magalhães de Castro, 12.000 
Tel: 3552-1000 

 

PROMOÇÃO NATAL 2010 MORUMBI SHOPPING   

Quer ganhar um super presente do Papai Noel nesse Natal? Então corra para 
o Morumbi Shopping  e faça as compras dos presentes natalinos. 

http://www.pontoxp.com/2010/11/27/promocao-natal-2010-morumbi-shopping-bmw-x1/#
http://www.pontoxp.com/2010/11/27/promocao-natal-2010-morumbi-shopping-bmw-x1/#


A promoção Natal 2010 Morumbi Shopping sorteará 10 automóveis BMW 
X1 para os sortudos que consumirem no Morumbi Shopping. Saiba que a cada R$ 
600 de compras no shopping, você ganha um cupom para concorrer ao carro. No cu-
pom, o participante terá que responder à pergunta: “Qual o Shopping que vai sortear 
10 BMW no Natal?” 

Para mais informações sobre a utilização dos pontos, os interessados podem acessar 

www.morumbishopping.com.br 
  

 Serviço 
Promoção Natal 2010 Morumbi Shopping  

Datas: 13/12 a 22/12 

Como participar: a cada R$ 600 de compras no shopping, você ganha um cupom pa-

ra concorrer ao carro. No cupom, o participante terá que responder à pergunta: “Qual 
o Shopping que vai sortear 10 BMW no Natal?” 

Regulamento da promoção está disponível no site: www.morumbishopping.com.br/
novo_site/content/html/regulamentos/ 
Shopping Morumbi 

Av. Roque Petroni Jr. 1089 
Tel: 11 3599-3286  

 

Promoção de Natal do Shopping Jardim Sul vai dar um Land 

Rover de presente 

Além de concorrer ao carro 0Km, clientes levarão para casa chaveiro de prata temático 
da promoção “Trocou-Ganhou” 

 

O Natal vem aí e o Shopping Jardim Sul quer festejar a data oferecendo aos clientes 
um presente pra lá de especial: um Land Rover, zero quilômetro, modelo Freelander. 
Mas, como participar? 

Entre os dias 1 e 24 de dezembro, a cada R$ 400,00 em compras, o cliente troca por 
um cupom e pode concorrer a este „presentão‟. O melhor de tudo é que não há limite 
de trocas. Ou seja, quanto maior o valor das compras, mais chances de ganhar. O sor-
teio ocorrerá no dia 27/12, às 13h, na praça de alimentação do Shopping Jardim Sul. 

Mesmo quem não faturar o carro sai ganhando. Na promoção “Trocou- Ganhou”, utili-
zando os mesmos R$ 400,00, leva para casa um chaveiro de prata temático (1 chavei-
ro por CPF e somente na primeira troca). Basta escolher a mensagem mais positiva 
para 2011: Paz, Sorte ou Energia? Faça o seu pedido. A escolha fica a critério do clien-
te, que poderá retirar apenas um brinde, independente do valor das compras. 

Para mais informações sobre a utilização dos pontos, os interessados podem acessar 

www.jardimsul.com.br 
  

 Serviço 
Promoção Promoção de Natal do Shopping Jardim Sul vai dar um Land Rover 

de presente   

Datas: 01/12 a 24/12 

Como participar:  a cada R$ 400,00 em compras, o cliente troca por um cupom e po-

de concorrer a este „presentão‟. O melhor de tudo é que não há limite de trocas. Ou 
seja, quanto maior o valor das compras, mais chances de ganhar. O sorteio ocorrerá 
no dia 27/12, às 13h, na praça de alimentação do Shopping Jardim Sul.  

Na promoção “Trocou- Ganhou”, utilizando os mesmos R$ 400,00, leva para casa um 
chaveiro de prata temático (1 chaveiro por CPF e somente na primeira troca). Basta 
escolher a mensagem mais positiva para 2011: Paz, Sorte ou Energia? Faça o seu pe-
dido. A escolha fica a critério do cliente, que poderá retirar apenas um brinde, inde-
pendente do valor das compras.  

Regulamento da promoção está disponível no site: www.jardimsul.com.br/ 

Shopping Jardim Sul 

Av. Giovanni Gronchi, 5819  

Tel: 11 3742-9327  

http://www.pontoxp.com/2010/11/27/promocao-natal-2010-morumbi-shopping-bmw-x1/#
http://www.pontoxp.com/2010/11/27/promocao-natal-2010-morumbi-shopping-bmw-x1/#

