Pague Menos conquista prêmio internacional
da Advantage Group pelo 4º ano consecutivo
Nova Odessa, 25 de outubro de 2017 – Durante o 15º Fórum Supermercado Moderno de Colaboração Varejo e
Indústria, realizado ontem, em São Paulo, a Rede de Supermercados Pague Menos recebeu do Advantage Group,
pelo 4º ano consecutivo, o prêmio de melhor rede entre as empresas com melhor relacionamento colaborativo
entre varejo alimentar e indústria de bens de consumo de massa.

Vale destacar que a Advantage Group é uma empresa
canadense com mais de 30 anos de experiência e
presente no Brasil desde 2004, especializada em
benchmarking de desempenho B2B. A empresa apontou o
Pague Menos como a melhor de 2016/2017 por
desenvolver processos e atitudes que viabilizam um
relacionamento produtivo e, assim, a satisfação do shopper
e bons resultados.
Os quesitos destacados para o Pague Menos são
abertura
para discussão de temas, interesse genuíno em
Os presidentes Antonio e Laerte Santichio
trabalhar de forma colaborativa, comunicação entre áreas,
receberam o prêmio durante evento
inteligência de vendas, foco no shopper (busca do
aprofundamento do conhecimento de seu cliente) e
inovação com investimento em tecnologia e projetos inovadores.
A placa de reconhecimento pelo prêmio foi entregue por Ana Fioratti - country manager na Advantage Group Brasil,
e Sergio Alvim, diretor executivo do Supermercado Moderno aos presidentes da Rede.
Sobre o Pague Menos
Inaugurada em 1989, a Rede de Supermercados Pague Menos é hoje a 2ª maior rede do interior do Estado de
São Paulo e a 10ª maior rede de supermercados do Brasil. Atualmente possui 24 hoje lojas em funcionamento nas
cidades de Americana, Araras, Artur Nogueira, Boituva, Campinas, Hortolândia, Indaiatuba, Nova Odessa, Paulínia,
Piracicaba, Santa Bárbara d'Oeste, São Pedro, Sumaré e Tietê.
A empresa também possui um Auto Posto, um Centro Administrativo, Centro de Distribuição, uma Fábrica e um
Frigorífico instalados em Nova Odessa. Com 5.700 colaboradores, a empresa segue em constante expansão. A
fórmula do bom atendimento somada aos produtos de qualidade e preços imbatíveis faz do Pague Menos
sinônimo de qualidade, economia, comodidade, competência e variedade. Pague Menos: tudo que você precisa
em um só lugar!
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