
Cupom gratis para o Lake Buena Vista Factory Store 
Ola, responda as preguntas deste cupom vá até o nosso escritório da Lake Buena Vista Factory Stores ou  

Jockey e receba exclusivamente um cupom de descontos que podem salvar até   U $400.00 (quatrocentos 
dolares) em compras . 
 
Como você ficou sabendo sobre lojas e o Shopping lake Buena Vista: ____________________________.  
(Jornal, Revista, Site, Blog, Facebook, Twitter, Hotel/Resort, Guest Service Desk, Transporte , Outros) 
 
De qual Cidade, Estado ou  País você é ? ___________________________________________________. 

Vocêja fez compra aqui antes (sim ou nao)? _________________________________________________.  
 
Quantas pessoas, incluindo você em seu grupo? _____________________________________________________. 

Quais lojas ou servicios você gostaria de ver aqui no Lake Buena Vista  Factory Stores ? 
____________________________________________________________________________________ 

Esta oferta es valida ate 31 de dezembro de 2020.                Obrigado por sua participacao. 
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