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Bay Market online
no whatsapp
O Shopping Bay Market começou, no início do mês de agosto, a utilizar mais um
canal de comunicação que visa estreitar e facilitar a relação com clientes e lojistas: o
whatsApp. O aplicativo, que já é considerado um dos principais meios de comunicação pela população de forma pessoal, agora também é muito utilizado pelo meio
corporativo para que o público possa tirar dúvidas, fazer reclamações e sugestões
de forma rápida e simples.
Embora o aplicativo não acabe com o Sistema de Atendimento ao Lojista
(SAL) - padrão utilizado pelo shopping para envio de solicitação – a tendência
é que os usuários liguem cada vez menos e, utilizem o whatsApp cada vez mais
para troca de informações. Sendo assim, estamos conectados e prontos para responder as mensagens através do número (21) 97524-3217. Adiciona a gente!  

Bay Market recebe
doação de brinquedos
Obras seguem
a todo vapor

O shopping Bay Market, em parceria com a ONG Niterói
Mais Humana, receberá brinquedos para doar a instituições
filantrópicas da cidade a partir do dia 14 de setembro. Quem
puder ajudar, deverá depositar o material em uma caixa de
coleta, que ficará no 1º andar do shopping. A campanha vai
até o dia 4 de outubro e os brinquedos devem estar em boas
condições de uso. Todo o material recebido será repassado
para as instituições filantrópicas: Sagrada Família e FENASE.

As obras seguem a todo vapor! Entre as
últimas entregas realizadas está o banheiro do
2º piso, que foi completamente revitalizado,
com o design moderno, oferecendo muito
mais conforto aos nossos clientes. A próxima
novidade deve ser a entrega da nova fachada,
já que as obras estão muito avançadas e
devem ser finalizadas em breve!
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