S U P E R M E R C A D O S

Supermercados Pague Menos:
Reinauguração da Loja 07 traz mais espaço, produtos e ofertas.
Americana, 30 de abril de 2014 – Para satisfazer ainda mais as necessidades do cliente,
amanhã 1º de maio, a Rede de Supermercados Pague Menos reinaugura a Loja 07, localizada na
Avenida Paschoal Ardito, no bairro São Vito, em Americana. A ampliação da estrutura é
decorrente do desenvolvimento populacional e econômico da região que potencializou o
aumento de clientes, resultando no investimento expressivo.
Para aumentar a comodidade dos clientes a unidade teve um acréscimo de chek outs, uma nova
adega com mais de 200 rótulos nacionais e importados, alguns departamentos repaginados
como Rotisserie, Açougue, Padaria e Frios, ampliação dos corredores, corredores centrais para
facilitar o ﬂuxo em dias de maior movimento, aumento de 1.400 metros quadrados na área de
venda, mais de 1.000 itens incorporados ao mix de produtos, além de estacionamento
subterrâneo e a tecnologia walk-in cooler (uma inovação para melhorar o abastecimento de
bebidas refrigeradas sem impactar o cliente na loja).
Outra novidade é que agora o ambiente interno da loja também será climatizado contribuindo
para uma maior comodidade no momento da compra.
É importante ressaltar que além de um supermercado, a nova loja do Pague Menos da Avenida
Paschoal Ardito possui um diferencial, como os departamentos de Bazar e Eletro.
E tudo isso com novo horário de atendimento para o domingo, que ganhou duas horas a mais
para receber os clientes, que agora funcionará das 8h às 20h. Nos demais dias o expediente será
mantido: de segunda a sexta-feira das 8h às 22h e aos sábados das 8h às 21h.
Sobre o Pague Menos
Inaugurada em 1989, a Rede de Supermercados Pague Menos possui hoje 18 lojas, um Auto
Posto, um Centro Administrativo e um Centro de Distribuição instalados nas cidades de
Americana, Boituva, Campinas, Hortolândia, Indaiatuba, Nova Odessa, Paulínia, Santa Bárbara
d'Oeste, Sumaré e Tietê. Com mais de 4 mil colaboradores, a empresa segue em constante
expansão e, em breve, terá novas lojas na cidades de Americana, Artur Nogueira e Piracicaba. O
objetivo é sempre trazer novidades aos clientes, priorizando o bom atendimento e oferecendo
preço justo.
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