Release MKT 006/2014
“Exposição Fazendinha Café Rancheiro” chega pela primeira vez em
Anápolis e resgata vida rural.
Projeto traz mini-animais e outros bichos para interação e entretenimento de
toda a família, no estacionamento do Anashopping.
Fugir do agito da metrópole, relaxar e respirar a vida no campo sem precisar ir
muito longe, pode ser mais simples do que se imagina. Pensando no modo de
estilo urbano e na referência que adultos e, principalmente, as crianças têm da
vida rural – muitas delas só conhecem por ver na televisão – a R3J Eventos
idealizou a exposição temática fazendinha, que chega a Anápolis pela primeira
vez e acontece de 20 de fevereiro a 16 de março (de terça a domingo), no
estacionamento superior do Anashopping, próximo ao Hiper Vip (Av.
Universitária nº 2.221, Santa Isabel). A exposição tem o patrocínio da marca
CAFÉ RANCHEIRO.
A exposição trará animais domésticos vivos, colocados cenicamente em
ambientes que remetem à uma fazenda e ainda haverá brinquedos para a
recreação dos pequenos. As crianças poderão interagir com cerca de 50
animais em exposição. Mini pôneis de diferentes pelagens, mini bovinos, mini
caprinos, mini coelhos, ovelhas, lhamas e mini jumentos, dentre outros. O
público infantil ainda poderá passear de mini charrete puxada por mini pônei e
subir em mini bois sem sela. Uma brinquedoteca com pula-pula, cama elástica,
escorregador, piscina de bolinhas são outras opções de diversão para crianças
de até 7 anos de idade. Haverá ainda oficinas de desenho e pintura. A mostra
comportará uma estrutura com tendas e outros equipamentos, ocupando uma
área de aproximadamente mil m². Para garantir o bem-estar, o conforto e a
saúde dos animais em exposição, o evento terá um veterinário que os
acompanhará bem de perto.
Informações:
Local: estacionamento superior do Anashopping, próximo ao Hiper Vip (Av.
Universitária nº 2.221, Santa Isabel)
Data: DE 20 DE FEVEREIRO A 16 DE MARÇO
Horário de funcionamento da exposição: De terça a sexta das 14h as 22h,
Sábados, Domingo e Feriados das 12h as 22h.
Ingressos:
De terça a sexta-feira: R$ 20,00 inteira e R$ 10,00 meia entrada*.
Sábado, Domingo e Feriados: R$ 24,00 inteira e R$ 12,00 meia entrada*.
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* Meia entrada válida para estudantes, professores, menores de 18 anos e maiores de
60 anos.
* Crianças até 02 anos não pagam.
Promoção de Pacote família:
Acima de 04 pessoas todos pagam o valor de meia entrada.
Observação: Os valores são referentes ao acesso à exposição. No interior são
ofertadas outras atrações.

Sobre o shopping
Construído em uma área de 50 mil m², o Anashopping reúne marcas como
Hiper Vip Supermercados, Avenida, Americanas, Primetek, O Boticário, Cacau
Show, Novo Mundo, Harry’s, Óticas Diniz, Subway, Giraffas, dentre outras.
Conta com uma praça de alimentação para oferecer toda a comodidade aos
frequentadores e com quatro salas de cinema de última geração, sendo uma
delas com tecnologia 3D.
Anápolis, 17 de Fevereiro de 2014.

Kesia Guimarães
Gerente de Marketing

Av. Universitária, Nº 2.221 – Santa Isabel – CEP 75.083-350 – Fone: 62 3099-1858 – FAX: 62 3099-1857 – Anápolis-GO
www.anashopping.com.br

