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O CLIMA DE AMOR JÁ ESTÁ
NO AR NO BAY MARKET
Para o mês dos namorados, o Shopping Bay Market preparou diversas ações que
prometem aquecer as vendas e aproximar ainda mais os casais apaixonados. A ação principal visa facilitar a escolha dos presentes, uma tarefa que é realizada com dificuldade
por alguns casais de namorados. Para isso, o shopping vai fazer um encarte com algumas
sugestões que podem ser encontradas nas lojas do próprio mall.
Após a escolha do presente é hora de escolher o que fazer no tão esperado final de
semana! O cinema do Bay Market irá realizar uma promoção na semana dos namorados
(de 11 a 17 de junho), em que o casal que chegar à bilheteria e disser um para o outro “Eu
te amo” ganha o benefício da meia-entrada. A promoção será válida para todas as salas
do Bay Market.

RITMOS INVADEM A PRAÇA DE
ALIMENTAÇÃO DO
SHOPPING BAY MARKET
Buscando incentivar e promover o talento musical das bandas de
Niterói e regiões adjacentes, a partir do final do mês de maio, o projeto
“Música na Praça” estará de volta ao Bay Market! A ação visa aumentar o
fluxo e as vendas nos finais de semana, além de tornar o Bay um lugar
de destino.
O compromisso com ações culturais e sociais sempre esteve presente na visão da REP - administradora do shopping - e com o projeto
“Música na Praça”, este engajamento se dará através do repertório variado, que trará cantores de gêneros musicais como: MPB, Sertanejo, Pop
Rock e Samba.
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