Passarela da moda nos corredores
do Cadima Shopping
Duas semanas de evento, de terça à sexta (de 21 a 24/9 e de 28/9 a 1/10)
às 17h, marcam a Temporada
Fotos em anexo: Adriano José Fotografias
Legenda: Na quarta, 22 de setembro, Dia da Primavera, Dona Ephigênia e Lounge, garantiram
a festa no primeiro piso do Cadima Shopping.
Nova Friburgo, 27 de setembro de 2010.

Com a chegada da primavera, no dia 22 de setembro, entrou em cena a
esperada Temporada de Moda Cadima Shopping. Desde a semana
passada,de terça à sexta-feira, as lojas de moda do Cadima estão promovendo
eventos para divulgar as novidades das coleções Primavera-Verão 2011.
Coquetéis, show-room, DJs, muita badalação e diversidade nas opções para
apresentação das coleções. O incensado decorador e promoter Leco está à
frente da formatação do evento, junto com o pessoal do Cadima.
Nesta semana, novas marcas participam da Temporada de Moda Cadima
Shopping. Amanhã, terça, 28/9, tem Atrevida, no primeiro piso, e Gloss, no
segundo piso. Na quarta, 29/9, tem Indy, no segundo piso, e Indian Fashion, no
primeiro piso. Na quinta, 30/9, tem Chilique, no primeiro piso, e Maria Atrevida,
no segundo piso. Na sexta, 1/10, são três lojas, todas do primeiro piso: Mundo
da Fantasia, Hipy e A Vantajosa Baby. A cada dia, sempre a partir das 17
horas.
Na semana passada teve O´Born, Akzzo, Dona Ephigênia e Lounge, MG2, La
Bonita, Viva Modas e Fatality.
Relógio Slim nas compras acima de oitenta reais
Não bastasse isso, a campanha de Primavera-Verão 2011 oferece vantagens
aos frequentadores do Cadima Shopping. Nas compras acima de R$ 80 reais nas 60 lojas participantes - o cliente ganha um cupom para adicionar mais R$ 6
reais, apenas, e trocar por um belo relógio Slim, de silicone colorido. A
promoção teve início em 15 de setembro e vai até 1° de outubro (sexta-feira). A
troca do cupom deve ser feita na Administração do shopping, de segunda à
sábado, de 10h às 20h. A Administração fica no andar G1.
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