
Promoções exclusivas
para você aproveitar



COMO GARANTIR

OS DESCONTOS? 

Promoções válidas até 16 de agosto de 2020.
A forma de pagamento é combinada diretamente
com os lojistas.  

1 Com o catálogo aberto, clique na
promoção que quer utilizar.

2 Você será redirecionado para o WhatsApp
da loja ou restaurante escolhido para
iniciar a compra.

3 Para validar o desconto, apresente
este catálogo de ofertas para o vendedor.

4 Depois da confirmação, é só combinar
se quer fazer a retirada aqui no SVV,
pelo drive-thru ou receber em sua casa
via delivery.

Se você comprou ingresso para alguma sessão
do Cine Drive-In, basta seguir o passo a passo:

No caso dos restaurantes Imperador Burguer e Maki.Co, promoção só é válida para compras no local.
A promoção NÃO se aplica em compras realizadas pelo Ifood.

No caso dos restaurantes Imperador Burguer e Maki.Co, promoção só é válida para compras no local.
A promoção NÃO se aplica em compras realizadas pelo Ifood.



OFERTAS

CONTÉM 1G
Máscara de cílios

De: R$58,00
Por: R$29,00

SAIBA MAIS

FINI
20% de desconto nas
compras acima de
R$20,00 (a granel). 

SAIBA MAIS

LE POSTICHE
50% de desconto na
compra da segunda
peça de menor ou
igual valor.*

SAIBA MAIS

*Exceto para peças já
em promoção. 

RECCO LINGERIE
R$50,00 de desconto
nas compras acima
de R$200,00.

SAIBA MAIS

https://https://www.instagram.com/contem1g.svv/
https://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=55%2027%2098805-9608
https://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=55%2027%2099275-4544
https://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5527992040714


LA PASTA

Pizza Maracanã

De: R$65,90
Por: R$55,90 

Pizza grande

De: R$55,90
Por: R$45,90 

Brasil La Pasta de frango

De: R$29,90
Por: R$26,90 

Brasil La Pasta de filé mignon

De: R$39,90
Por: R$35,90 

SAIBA MAIS

Sabores: calabresa, quatro queijos, marguerita
e mussarela. 

O Brasil La Pasta é um lanche feito com pão
caseiro diferenciado, bacon, mussarela, carne e
outros ingredientes. Acompanha batata frita.

PIZZA EXPRESS

Pizza Maracanã

De: R$65,90
Por: R$55,90

Pizza grande

De: R$55,90
Por: R$45,00

SAIBA MAIS

Sabores: calabresa, presunto, marguerita
e mussarela. 

TEA SHOP
20% de desconto
no Espaço Gourmet.

SAIBA MAIS

https://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5527992299981
https://api.whatsapp.com/send?phone=5527998191870
https://api.whatsapp.com/send?phone=5527998191870


QUEM DISSE,
BERENICE?
10% de desconto
acumulados em
promoções vigentes
em loja.

SAIBA MAIS

LAÇOS DA
ANTONELLA
10% de desconto
em todas as peças
da loja.

SAIBA MAIS

MALWEE KIDS
15% de desconto
em jeans.

SAIBA MAIS

WINE SPOT ADEGA
& BAR DE VINHOS
Uma garrafa de vinho
tinto ou branco + duas
taças de vinho em
acrílico (uma translúcida
e outra em azul) + uma
porção de palitos de
massa folhada.

SAIBA MAIS

Por: R$ 90,00

https://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5541987757336
https://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=(27)%2099822-0044
https://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5527998105551
https://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5527988680166


PARMEGGIO
10% de desconto no
prato executivo de
Parmeggiana de Frango,
com arroz e fritas.

10% de desconto na
tábua de contrafilé
com fritas, farofa e
vinagrete.

SAIBA MAIS

MR. CAT
15% de desconto à
vista em toda loja,
incluindo as peças em
liquidação.

SAIBA MAIS

JAH DO AÇAÍ
15% de desconto e
uma super caneca
do Jah.

SAIBA MAIS

MASCHIO
30% de desconto
em toda loja.

SAIBA MAIS

50% de desconto
nos ternos.

https://api.whatsapp.com/send?phone=552730103487
https://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5527988239386
https://api.whatsapp.com/send?phone=5527996581686
https://api.whatsapp.com/send?phone=553171365220


SAIBA MAIS

IMPERADOR BURGER
Na compra de qualquer
combo (burger + batata
+ refrigerante), ganhe
um sundae (morango,
chocolate ou doce
de leite).

SAIBA MAIS

CACAU SHOW
Fondue de chocolate
com morango - 160g

De: R$14,90
Por: R$12,90

SAIBA MAIS

ARGENTO PARRILLA
Contrafilé ou costela
de boi na brasa com
três acompanhamentos.*

*Válido para 2 pessoas.

De: R$128,00
Por: R$99,00

SARAIVA
15% de desconto em
livraria, papelaria e
aparelhos de áudio. 

SAIBA MAIS

https://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=55%2027%2099800-7261
https://www.ifood.com.br/delivery/vila-velha-es/imperador-burgers-and-fries-shopping-vv-divino-espirito-santo/c8ede6f8-2587-4843-a51a-7407c5f9bf12
https://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=55%2027%2099871-9207
https://api.whatsapp.com/send?phone=5527981519893


SAIBA MAIS

UNHAS DESIGN
Escova + hidratação +
pé e mão + esfoliação
nos pés.

SAIBA MAIS

MAKI COMPANY
Combo com 50
unidades

De: R$119,90
Por: R$99,90

De: R$199,00
Por: R$99,90
Grátis uma esfoliação.

SAIBA MAIS

BEBEDOUROS E CIA
Purificador de Água
Soft Fit Preto + garantia
de 1 ano 

De: R$869,00
Por: R$829,00

https://www.ifood.com.br/delivery/vila-velha-es/maki-company-vila-velha-divino-espirito-santo/b3515b31-dcb4-4ce3-ac80-d0f86a37fda4
https://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=55%2027%2099268-0988
https://api.whatsapp.com/send?phone=5527998434445



