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A chegada do ParkSho-
ppingCanoas signifi ca mais 
que uma grande novidade 
para a cidade. Esse grandio-
so projeto traz à região uma 
nova forma de viver a vida, 
com muito mais conforto 
para aproveitar as melhores 
opções de entretenimento, 
gastronomia e compras. 

O primeiro shopping 
center do Grupo Multiplan 
fora de Porto Alegre está 
localizado em Canoas, jun-
to a uma bela área verde 
do Parque Getúlio Vargas, 
estabelecendo um novo 
eixo de desenvolvimento 
da cidade. Seu ineditismo 
e seu posicionamento es-
tratégico representam um 
grande potencial de atrair 
consumidores das cidades 
do Vale do Sinos, da zona 
norte de Porto Alegre e de 
toda a região metropolitana. 

Idealizado pela Multi-
plan, referência na indústria 
de shopping centers no 

Brasil, o ParkShoppingCa-
noas é um projeto completo, 
com mais de 120 mil m2 de 
área construída, totalmente 
alinhado com o excelente 
momento de evolução que 
Canoas está vivendo. 

Além da qualidade de 
vida que o ParkShoppin-
gCanoas vai proporcionar 
aos consumidores e lojistas 
de toda a região, um pro-
jeto desta dimensão será 
responsável por inúmeros 
benefícios à cidade, como 
a criação de novos postos 
de trabalho e geração de 
divisas para o município. 

Somente na fase de 
construção, foram previstos 
cerca de 1.000 empregos e, 
após a inauguração do sho-
pping, mais 2.000 empregos 
diretos e 3.000 indiretos. E 
esses números são apenas 
o início de uma grande mu-
dança que o ParkShoppin-
gCanoas signifi cará para a 
cidade.

ParkShopping Canoas
A novidade que vai trazer o melhor da vida a Canoas e região

NOVO SHOPPING NA CIDADE DEVERÁ SER INAUGURADO EM ABRIL DE 2017
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é o texto do 
presidente do 

Fecomércio Luiz Bohn

- Lojas Renner
- Hipermercado Zaffari
- Riachuelo
- Lojas Americanas
- Ri Happy
- TokStok
- Paquetá Esportes

- Forever 21
- Outback Steakhouse
- Galeto Mamma Mia
- Petiskeira 
- Unique Fitness
 - Ótica Vênus

Algumas das redes já 
conf imadas no novo Shopping 
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