
REGULAMENTO - CAMPANHA "PÁSCOA PREMIADA” 
 
 

• A Campanha “PÁSCOA PREMIADA” consiste em premiar os primeiros 500 
visitantes que comparecerem no drive-thru de Páscoa do Mais Shopping, 
localizado no estacionamento G1 do empreendimento, no período de 27/03 a 
04/04/2021, e não está vinculada a nenhuma compra. 
 
• A campanha acontecerá no período de 27 de março de 2021 à 04 de abril de 
2021, das 12h às 18h, ou enquanto durarem os estoques.  
 
• Para participar o cliente precisa visitar o Mais Shopping, baixar o aplicativo 
do empreendimento no celular, escanear o QR code disponível no totem 
presente no Drive-Thru de Páscoa, localizado no estacionamento G1, reservar 
o cupom referente ao  Kit de Páscoa, e apresentar o código gerado no balcão 
de retirada do kit, também localizado no estacionamento G1.   
 
• Os ganhadores deverão retirar seus prêmios no Balcão de trocas, localizado 
no estacionamento G1, próximo ao Drive-thru, e será necessária a 
apresentação do cupom reservado para liberação do kit (contendo 01  mapa 
para brincar de caça aos ovos em casa + 01  mini cestinha contendo 5 bombons 
da Chocoponto).  
 
• Os ganhadores terão o prazo de 1 dia útil para retirarem a premiação no 
Balcão, dentro do período de 27/03 a 04/04. 
 
• Após o prazo de 1 dia, não será mais autorizada a retirada dos kits, e os 
ganhadores não terão direito a outro benefício. 
 
• Cada cupom terá uma data de utilização pré-definida, e após esta data, o 
ganhador não poderá mais utilizar o mesmo. 
 
• Este regulamento está disponível em www.maisshopping.com.br. 
 
• Reforçamos que a campanha não está atrelada à valor de compras. Os 
critérios para obtenção dos brindes são: comparecimento ao Drive Thru de 
Páscoa, download do aplicativo do Shopping, reserva da respectiva oferta no 
App, e retirada do brinde no balcão de trocas localizado no estacionamento 
G1 do Mais Shopping. 

http://www.maisshopping.com.br/

