
EVENTO

Dedicação total
ao consumidor

Casas Bahia investe na quarta edição de
seu supercentro de compras e entretenimento

com o objetivo de faturar R$ 80 milhões em 43 dias

Construir uma loja do tamanho
dos sonhos de seus clientes.
Essa foi a meta de Michael
Kle in , diretor executivo da
maior rede varejista de eletro-
domésticos do Brasi l ,
ao ideal izar o Super
Casas Bahia . Agora,
o evento chega à sua
quar ta edição com
mais atrações para
manter os 2,5 milhões
de visitantes entretidos
enquanto realizam suas
compras no Pavilhão
do Anhembi (SP). "O
ticket médio de nos-
sas lojas é de R$ 470.
Durante o Super Casas
Bahia esse valor sobe
para R$ 740", come-
mora K l e i n . "Nosso
objetivo é surpreen-
der os clientes com a
exposição de 100% do
mix de produtos dos
maiores fabricantes do

país, atendimento especializa-
do, condições especiais de cré-
dito e parcelamento, além de
momentos de lazer e descon-
tração." Para tanto, uma verba

Michael Klein: investimento de R$ 15 milhões
em megaprojeto para surpreender os clientes

de R$ 15 milhões, sem contar
a parte de mídia, foi desti-
nada à realização desse que
é o maior evento sazonal do
mundo.

Este ano, além do
novo show da Disney,
"Sonho e fantasia",
o projeto idealizado
pela agência Banco de
Eventos oferece diver-
são garantida para o
púb l i co de todas as
idades. Entre as prin-
cipais atrações estão:
mirante com
4 metros de
altura; pista de
patinação; cine-
ma; lan house; salão
de beleza patrocinado
pela Taiff; test drive
de bicicletas (feito em
parceria com a Caloi);
e espaço gourmet, com
dicas de receitas ofere-
cidas pela Sadia. "Pela
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