Mogi e região ganham espaço exclusivo para festas e eventos
Cidades 12 de agosto de 2015

Alegratto é um local multiuso voltado para eventos corporativos e sociais com elevador panorâmico e
capacidade para 300 pessoas

Mogi das Cruzes (SP) e região acabam de ganhar um novo e exclusivo espaço
para festas, convenções, eventos corporativos e outros tipos de reuniões, a
Alegratto. O local tem infraestrutura completa, voltado para todos os tipos e
tamanhos de eventos, tanto pequenos encontros empresariais quanto
casamentos, formaturas e outros.
A Alegratto tem capacidade para receber até 300 pessoas e foi construída de
forma que o cliente possa deixar cada detalhe do seu jeito. “É possível
personalizar a iluminação, as laterais e outros detalhes. Também temos
cozinha equipada, diversas opções de mesas e cadeiras e uma grande
variedade de artigos de decoração, que podem ser escolhidos de acordo com o
gosto do cliente, além, é claro, de equipamentos de áudio e vídeo, necessários
em qualquer apresentação”, conta Larissa Borenstein, diretora-comercial do
Grupo Marbor, proprietária do empreendimento.
O prédio tem dois andares, que podem ser integrados ou usados
separadamente, elevador panorâmico, gerador e localização diferenciada, já

que fica na região central de Mogi das Cruzes, em frente ao Hotel Marbor
(onde convidados podem ficar hospedados) e a um estacionamento particular,
e próximo a pontos de táxi e terminais rodoviário e ferroviário. “O nosso
empreendimento tem todos os elementos de acessibilidade, modernidade e
versatilidade. Fizemos tudo com muito cuidado e capricho, com altíssima
qualidade. Oferecemos um produto diferenciado na região do Alto Tietê”,
complementa Larissa.
A Alegratto fica na Rua João Cardoso de Siqueira Primo, nº 60, Vila Helio.
Mais informações pelo telefone (11) 4727-1359, pelos emailsalegratto@alegratto.com.br e contato@alegratto.com.br ou no site
alegratto.com.br. Curta a página da Alegratto no Facebook e veja as novidades
de produtos e serviços: facebook.com/alegrattoeventos.

