Campanha Amor de Mãe Dá a Volta
ao Mundo chega com novidades.

Nova Odessa, 13 de abril de 2016 – A Rede de Supermercados Pague Menos iniciará amanhã a quarta edição
da Campanha Amor de Mãe Dá Volta ao Mundo, promoção que irá sortear cinco viagens internacionais com
acompanhante. Os destinos escolhidos estão entre os mais procurados pelos turistas do mundo inteiro: Amsterdã
(Holanda), Lisboa (Portugual), Santorini (Grécia), São Francisco (EUA) e Veneza (Itália). O valor total da premiação
é de R$ 100 mil, sendo R$ 20 mil por viagem. A campanha tem como porta-voz o ator Cauã Reymond.
Além do aumento de R$ 5 mil por viagem, esta edição da campanha traz como grande novidade as vantagens do
Clube Leve Mais, que é o programa exclusivo de fidelidade da Rede Pague Menos. Só poderão concorrer as
viagens os clientes que estiverem devidamente cadastrados no Clube Leve Mais e aceitarem os termos. Os
clientes que já estavam cadastrados para concorrer as campanhas anteriores só precisam atualizar os cadastros
nas lojas ou pelo site www.clubelevemais.com.br.
E para concorrer às viagens é muito fácil: basta identificar as compras no checkout e a cada R$ 30,00 será gerado
um cupom que deve ser impresso no totem ou no Atendimento ao Cliente. Depois é só depositar na urna e cruzar
os dedos!
A Campanha Amor de Mãe Dá a Volta ao Mundo será realizada de 14 de abril a 2 de junho, sendo que o sorteio
já está agendado para 3 de junho, na loja 7, em Americana, conforme regulamento.
Todas as 23 lojas da Rede Pague Menos participarão da campanha, inclusive as duas lojas de Araras.
Sobre o Pague Menos
Inaugurada em 1989, a Rede de Supermercados Pague Menos possui 22 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 dispõe ainda de um Auto Posto, um Centro Administrativo, Centro de Distribuição, uma Fábrica e um
Frigorífico instalados em Nova Odessa. Com aproximadamente 5 mil 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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