
LOJAS
3 Marias (3º piso)
Arezzo
Bistrô Variettá (2º piso) 
Bonneterie (2º piso)

Coliseu (1º piso)

Del Mondo

Emporio Body Store

Espaço Laser (3º piso)

Giolaser (1º piso)
Gregory (1º piso)
Lez a Lez (3º piso)
Liz (1º piso) 
Loccitane (2º piso)
Lóccitane Au Bresil (2º piso)
Luigi Bertolli (2º piso)

Mahogany (3º piso)

Morana (1º piso)

Óticas Foerngs (2º piso)

Pandora (2º piso)
Paquetá (1º piso)
Quem disse, Berenice? 
Renner
Retrô Fashion (3º piso)
Saraiva (2º piso) 
Tea Shop
Tustari (1º piso) 
Usaflex (1º piso) 

Vivere (1º piso)

Yogolatte



BENEFÍCIOS
Espumante, bombons e sorteio de brinde
10% de desconto nas compras realizadas por mulheres
Todas as clientes vão ganhar um petit gateau de sobremesa
Todas as clientes em compras neste dia ganharão um espelho de bolso e um cartão
No Dia da Mulher, os primeiros 10 clientes que realizarem compras acima de R$ 500,00, ganham um pingente de 
perola com ouro 18k
Coquetel e 10% de desconto em toda loja, exceto produtos em promoção; demonstração de maquiagem e 
hidratação de pele na loja 
50% de desconto no seu produto favorito 
Água saborizada e doces para as clientes; Cadeira de quick massagem; Sorteio de brindes / Estoure o balão e ganhe 
(descontos ou sessões cortesia), Rosa para todas as clientes que chegarem; Descontos de 40% no dia
Feche uma área de depilação e ganhe 60% de desconto na segunda
15% de desconto nos produtos de lançamento e continua com 50% de desconto em todas as peças de promoção
Lançamento coleção outono/ inverno 2018 no dia 8
Todas as clientes ganharão um bombom
Kits com descontos promocionais
Deo Colônia 15 ml _ leite Hidratante Corporal 15 ml  (Flor de Carambola ou Flor de Graviola) de R$ 57,00 por R$ 
10% de desconto em vestidos, saias e tops.
As clientes que efetuarem compra na loja no dia 08 ganham uma bijuteria e um sabonete líquido 100 ml para as 
que comprarem acima de R$ 100,00
Promoção de joia para esse dia - colar ponto de luz R$ 20,00
30% de desconto à vista e 20% a prazo (em até 6x) nos óculos solares da Dior . Demais óculos solares da loja 
estarão com 20% de desconto à vista e 15% em até 6x.
Todas as consumidoras que visitarem a loja no Dia da Mulher ganharão um cartão reimpresso do livro "Você é 
Na compra de um calçado (exceto tênis, mini botas e botas) a cliente ganha uma customização na palmilha
50% de desconto em qualquer batom vermelho
As clientes mulheres que estiverem na loja ganharão um agrado pelo dia!
Somente no dia 8, 15% de desconto em toda a loja para as mulheres
Dia das mulheres Saraiva. O Poder é todo delas. Mais de 200.000 produtos com 50% de desconto entre livros e 
Nas compras acima de R$ 100,00 ganhe um copo de chá take away de R$ 400mL
Recepção com docinhos e espumante, e sorteio de um vale compras para clientes que comprarem acima de R$ 
Distribuição de bombom e espumante para as clientes
Hidratação + escova R$ 70,00; Fazendo mão e pé a escova sai por R$ 40,00; Depilação  1/2 perna + Virilha R$ 
80,00; Depilação Virilha + sobrancelha R$ 75,00; epilação completa R$ 120,00. Promoções válidas para pagamento 
10% de desconto em qualquer produto, somente para mulheres


