Benefícios para clientes Fashion Prime
Concedidos mediante apresentação do cartão

Gastronomia
Burger Joint – Na compra de qualquer hambúrguer, ganhe um brownie;
Bistrot Chez L’ami Matin – Participando da feijoada aos sábados, ganhe uma sobremesa;
Café Paineiras – 10% de desconto;
Café Hum – Na compra de uma fatia de torta, ganhe um cafezinho;
Gula Gula – Nas compras acima de R$50,00, ganhe uma sobremesa;
Gurumê – Ganhe a entrada no almoço executivo de segunda a sexta;
Páru – Ganhe 1 Pisco Sour tradicional ou um Pisco Maracujá (individual);
 Compre um prato do menu executivo e ganhe outro. Válido de segunda a quinta, exceto feriados, das
12h às 16h;
 De segunda a quinta, clientes Prime ganham ½ roll de entrada;

Moda Feminina e Masculina
Agilità – 10% de desconto;
Arezzo – 10 % em qualquer compra. Nas compras acima de R$1.500,00 (mix bolsa + sapato) ganha uma
sapatilha.
Ateen – 10% de desconto;
Ellus – 10% de desconto;
Foxton – 20% de desconto;
It’s – 15% de desconto. Cumulativo com outras promoções da loja;
 No mês do aniversário, clientes Black, ganham voucher de R$100,00.
Richards – 10% de desconto nas compras acima de R$1000,00;
Santa Cor – 10% de desconto;
Wasabi – 10% de desconto.
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Serviços
Cinza Photo Gallery – 5% de desconto para pagamentos em dinheiro;
Computer & Co. – Disponível um carregador portátil na sala Fashion Prime;
Garage Car Wash – 10% de desconto para clientes Prime;
 Clientes Black (titular) ganham 1 enceramento por mês. Lavagem não inclusa;
Jacques Janine – Pé + Mão + Escova por R$150. Válido de segunda a quinta para pagamentos em dinheiro.
Exceto escova extra-longa e mega hair;
 Aniversariantes: No dia do aniversário, ganham uma hidratação capilar + 20% de desconto em uma
visita durante o mês.
Miss Chloé – 10% de desconto nos serviços, exceto colocação de cílios;
Teatro Fashion Mall – 50% de desconto na compra de até 2 ingressos;
MacTown – A cada R$400 em compras, ganhe uma capa selecionada;
 Nas compras acima de R$200, em produtos ou serviços, ganhe uma capinha selecionada para seu
iPhone;
 Clientes Black têm troca de película grátis a cada 6 meses. Limitado a uma troca por cliente.

Infantil
Fábula – 20% de desconto;
Oscar Et Amélie – 10% de desconto.

Acessórios
Frank Joias – 30% de desconto para compra de joias e parcelamento em até 10x;
Lafry – 10% de desconto;
Lunetterie - 15% de desconto para clientes Prime. Exceto na compra de lentes de contato. Promoção não
cumulativa;

