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

Supermercados Pague Menos
inaugura loja em Piracicaba
Rede investiu R$ 30 milhões na unidade que será destaque na região
Nova Odessa, 25 de agosto de 2014 – A Rede de Supermercados Pague Menos irá inaugurar
amanhã, 26 de agosto, a 20ª loja, localizada no bairro de Santa Teresinha, em Piracicaba (SP).
Com investimento de R$ 30 milhões e perspectiva de atender aproximadamente 5.000 clientes
por dia, a Loja 22 possui 17 mil m² de área total, sendo 9.200 m² de área construída, 3.450 m² de
área de vendas, 29 checkouts e mais de 300 vagas de estacionamento.
Assim como as principais lojas da empresa, a unidade oferece uma comodidade, o Mall+, o centro
de compras exclusivo da Rede de Supermercados Pague Menos, composto por 16 lojas satélites.
A loja de Piracicaba dispõe de um mix com aproximadamente 20 mil itens, uma parceria com
grandes players do mercado e importação própria de vários produtos mais refinados como
bacalhau, azeite e vinhos para melhor atender os clientes.
Todos os setores da empresa realizam o atendimento com excelência. A adega oferece rótulos
exclusivos e é cuidadosamente monitorada pela sommelier do Pague Menos, com formação
internacional. São mais de 50 marcas importadas dos principais países produtores como África
do Sul, Argentina, Austrália, Chile, França, Itália e Portugal.
O Pague Menos também possui frigorífico próprio com a finalidade de selecionar os produtos e
manter rígido padrão de qualidade, oferecendo sempre produtos frescos aos clientes. A Linha
Leve Mais foi desenvolvida especialmente para atender esta prioridade. Entre os itens mais
vendidos estão a Kafta e o delicioso Bife de Linguiça, que faz sucesso em todas as unidades.

Campanhas
Uma forma de prestigiar os clientes Pague Menos é a realização de campanhas anuais com
sorteios de prêmios. As principais são a do Dia das Mães, do BOI MANIA (aniversário da Rede,
que está em vigência e oferece 25 vales-compras no valor de R$ 3.000,00 + 1 Ford Ranger 0km),
e a Pague Gênio, que em 2013 sorteou mais de meio milhão em prêmios.
Os colaboradores também são recompensados pelo empenho profissional com a campanha de
fim de ano direcionada a todos, independente do cargo e da função. Em 2013, mais de R$ 200 mil
foram sorteados, incluindo dois veículos HB20 Hyundai 0km.
Sobre o Pague Menos
Inaugurada em 1989, a Rede de Supermercados Pague Menos possui hoje 19 lojas em
funcionamento, um Auto Posto, um Centro Administrativo e um Centro de Distribuição instalados
nas cidades de Americana, Boituva, Campinas, Hortolândia, Indaiatuba, Nova Odessa, Paulínia,
Piracicaba, Santa Bárbara d'Oeste, Sumaré, Tietê. Com mais de 4 mil colaboradores, a empresa
segue em constante expansão e, em breve, terá nova loja em Artur Nogueira. 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!
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