
 

 

 

 

Betim Shopping promove ações especiais para o Dia dos Namorados 

 

No Parque dos Namorados Betim Shopping, sorrir é mais divertido a dois. 

 

O Betim Shopping não vai deixar que a data mais romântica do ano passe despercebida aos 

apaixonados. A ação Parque dos Namorados, que tem como slogan “Sorrir é mais divertido a 

dois”, acontecerá entre os dias 01 e 12 de junho, na Praça de Alimentação. 

 

Com o objetivo de relembrar brincadeiras comuns nas décadas de 80 e 90, realizadas em 

parques de diversões itinerantes, o evento contará com jogos de bancas que prometem boas 

risadas aos participantes. Tiro ao alvo, pescaria, vira-latas e jogo de argolas são apenas algumas 

das atrações que prometem transformar o Dia dos Namorados em um momento especial. 

 

Sempre pensando em oferecer algo diferenciado para seus clientes, o Betim Shopping também 

irá presentear àqueles que realizarem as suas compras nas lojas do shopping durante o período 

do evento. Nas compras acima de R$30,00 cada cliente ganhará uma pipoca, que poderá ser 

retirada no Parque dos Namorados mediante apresentação da nota fiscal.  

 

As atividades serão gratuitas e o Parque dos Namorados funcionará de segunda a sexta, das 17h 

às 22h, sábado das 16h às 22h e domingo das 13h às 17h. Para mais informações, acesse o 

regulamento disponível do site http://www.betimshopping.com.br/ e também nas redes sociais.  

 

O Betim Shopping está localizado na Avenida Edméia Mattos Lazzarotti, 1655, bairro Angola. 

 
SOBRE O BETIM SHOPPING 

Totalmente integrado ao centro de Betim (MG), no coração da cidade, o BETIM SHOPPING 
tem localização privilegiada e conta com marcas de prestígio nacional. Atualmente, o 
empreendimento vive um momento de renovação em sua infraestrutura e gera mais de 1.500 
empregos diretos e 4.000 empregos indiretos, de acordo com a metodologia da ABRASCE 
(Associação Brasileira de Shopping Centers). O BETIM SHOPPING é administrado pela 
LANDIS FOREST CITY. 

 
SOBRE A LANDIS FOREST CITY 

A LANDIS FOREST CITY é uma empresa especializada em desenvolvimento, administração 
e comercialização de shopping centers. Seu foco é oferecer uma excelente experiência de 
consumo à população local, sempre trabalhando com a máxima transparência e buscando 
atender às necessidades de consumidores, lojistas e empreendedores. 

 
Para mais informações: 

 

KOMUNIC COMUNICAÇÃO INTEGRADA 

Tel.: (31) 3418-7965 
Priscilla Kopke – priscilla@komunic.com.br – (31) 8853-8135 

 

 

http://www.betimshopping.com.br/

