Black Friday do Shopping Nações Limeira
tem descontos de até 70%
Eletrônicos e eletrodomésticos estão entre os objetos de
desejo dos consumidores
Especialistas em economia apostam que esta edição da Black Friday, no
Brasil, alcançará vendas entre 15% e 20% superiores àquelas registradas no
ano passado. De olho nisso, várias lojas do Shopping Nações Limeira já estão
oferecendo ótimos descontos em seus produtos, numa espécie de “esquenta” da
data, que acontece no dia 24 de novembro.
Os itens chegam a ser vendidos até 70% abaixo do preço normal tanto
nas âncoras quanto nas demais lojas. As vitrines já decoradas para a Black
Friday indicam que os mais diversos produtos podem ser encontrados por preços
pra lá de especiais. Como já é tradição na data, os eletrônicos e os
eletrodomésticos estão entre os grandes objetos de desejo dos consumidores.
Televisores de muitas polegadas, celulares, ventiladores e fritadeiras
serão alguns dos produtos que chamarão muito a atenção dos consumidores,
além de aparelhos da linha branca, como geladeiras, lavadoras e fornos de
micro-ondas. Se o assunto é moda, as linhas básicas devem ganhar a
preferência, em especial as peças típicas do verão, com tecidos leves e
estampados.
Por estratégia de marketing, os lojistas do shopping preferem manter
segredo sobre alguns descontos e produtos em destaque durante a Black Friday.
Mas todos prometem que não vai ser difícil encher as sacolas gastando pouco
no Nações.
O Shopping Nações Limeira, que fica na Rodovia Deputado Laércio Corte
(Limeira-Piracicaba), 4.500, não cobra taxa de estacionamento,
independentemente do período em que o veículo permanecer no local.
O funcionamento é de segunda a sábado das 10h às 22h e aos domingos
e feriados das 12h às 22h para a Praça de Alimentação e áreas de lazer e das
14h às 20h para as lojas. Mais informações pelo telefone (19) 3449-4400 ou no
site www.shoppingnacoeslimeira.com.br.

