
A EXPERIÊNCIA VIP é direcionada para o público familiar e masculino, onde o objetivo é proporcionar momentos de descontração e relaxamento aos pais e filhos e   
consequentemente ter contato com marcas que agregam à experiência. Esse espaço foi organizado pelo Internacional Shopping em parceria com a Corte & Cortes, MM 
Beer, Clínica Oriental e Mr. Cheney.

INSTALAÇÕES 
Local:
A EXPERIÊNCIA VIP será realizada no Internacional Shopping, localizado no Piso Térreo, próximo ao quiosque SEM PARAR. As instalações dispõem de um espaço      
composto por recepção; banquetas e mesas de apoio; 01 mesa de sinuca; 1 fliperama;  serviços de corte e lavagem de cabelo masculino,  sessão de 15 minutos de      
massagem, ambos os serviços serão realizados mediante inscrição prévia no site www.internacionalshopping.com ou no balcão de informação localizado no 
Piso Térreo Acesso VIP; Degustação de chopp e de cookies.
O presente evento é aberto à participação gratuita de clientes, pessoas físicas, nas datas de 01/08 a 11/08.

HORÁRIOS E CRONOGRAMA:

•Corte & Cortes:
Corte e lavagem de cabelo masculino, atendimento realizado mediante inscrição prévia no site www.internacionalshopping.com ou no balcão de informação localizado 
no Piso Térreo | Acesso VIP – Cada atendimento tem duração média de 30min.
Datas: Segunda à sexta-feira das 12h às 18h 
Sábado das 12h às 15h – Domingos não há atendimento.

•MM Beer:
Degustação de Chopp para os clientes do espaço VIP.
Datas: 01, 02, 03, 04, 08, 09, 10 e 11 das 16h às 22h.
Entrada e degustação gratuita
Sorteio no final do evento, 12/08, 10 Kits MM Beer (kit composto por 2 cervejas da Los Compadres). (A própria MM Beer entrará em contato com os sorteados).

•Clínica Oriental:
Sessão de Massagem, atendimento realizado mediante inscrição prévia no site www.internacionalshopping.com ou no balcão de informação localizado no Piso Térreo | 
Acesso VIP – Cada atendimento tem duração média de 15min.
Datas: 01 a 11/08 com atendimentos das 14h às 17h.

•Mr. Cheney:
Degustação de Cookies 
Datas: Segunda a quinta-feira das 13h às 15h, sexta-feira e sábado das 12h às 15h e domingo das 14h às 15h, exceto dia 02/08, o horário será das 13h às 15h.
Entrada e degustação gratuita

INSCRIÇÕES

• As inscrições deverão ser feitas no site ou Concierge do Shopping em seu horário de funcionamento (segunda a sábado: 10h às 21h30 - domingos e feriados até às 
19h30), até 10/08 (sujeito a disponibilidade de vagas) 
Local: Piso Térreo, próximo a Caixa Econômica.
• Lotação limitada.
• Entrada gratuita.
• Necessário apresentação de um documento com foto para inscrição.

OUTRAS INFORMAÇÕES
Serão sorteados 10 Kits MM Beer (kit composto por 2 cervejas da Los Compadres). A própria MM Beer entrará em contato com os sorteados.

RESPONSABILIDADES 
É de responsabilidade do Internacional Shopping, Corte & Cortes, MM Beer, Clínica Oriental e Mr. Cheney zelar pelo bom funcionamento geral do evento Experiência 
Vip. É da responsabilidade dos participantes o cumprimento de todas as regras de bom funcionamento do evento, bem como respeitar e cumprir as indicações dadas 
pelos profissionais. 

DIVULGAÇÃO
Ao entrar no espaço, o visitante autoriza a utilização em caráter gratuito, de sua imagem na veiculação em mídia especializada, para divulgação do referido evento.

COMPORTAMENTOS ANÓMALOS 
Os participantes deverão comportar-se adequadamente, de forma educada, responsável e respeitadora aos demais participantes e aos membros da organização,         
respeitando as ordens e indicações que lhe sejam facultadas por estes a cada momento. Os participantes deverão abster-se de adotar condutas ofensivas, perigosas 
para si ou para terceiros ou violentas, bem como outras que possam colocar em perigo a segurança ou o normal funcionamento da EXPERIÊNCIA VIP.
O desrespeito destas regras será comunicado ao participante, que poderá, após a análise pela equipe ter que se retirar do evento. 

DOCUMENTAÇÃO 
Os participantes deverão ser corretamente inscritos e facultar todos os dados e documentação pedida e necessária. 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 
1- Documento original com foto;
2- Cadastro de Pessoa Física (CPF); 1 procedimento por CPF para agendamentos dos serviços da Corte & Cortes e Clínica Oriental. 
3- Ficha de inscrição devidamente preenchida. 

Obs.: Caso o cliente se inscreva em mais de um procedimento, será confirmado apenas um horário e dia, disponibilizando automaticamente as demais vagas para 
outros clientes.

INFORMAÇÕES: 
Tel.: 2414-5030 
E-mail: sac.internacional@gazitbrasil.com
Site: www.internacionalshopping.com
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