Pague Menos inaugura loja no Parque Prado
com milhares de clientes a procura de ofertas

Nova Odessa, 17 de outubro de 2017 – A Rede de Supermercados Pague Menos inaugurou hoje, em Campinas,
na região do Parque Prado, a loja 26, que traz design moderno e muitas inovações para os clientes. Com layout
arrojado, estacionamento subterrâneo, autoatendimento, peixaria com produtos frescos e espaços exclusivos para
Mundo Pet e Alimentação Saudável, a unidade é conceito e servirá de modelo para os próximos
empreendimentos.
Minutos antes da abertura da loja, marcada para às 8h, a empresa realizou uma breve solenidade na qual foi
apresentada as novidades da Rede. Durante o cerimonial, o gerente regional Erico Bóllis destacou o esforço e
empenho de todas as equipes para que a entrega do projeto obtivesse êxito.
Já um dos presidentes-proprietários, Laerte Santichio, enfatizou o investimento de R$ 40 milhões e a geração de
350 empregos diretos e 650 indiretos. “Temos preço justo, ofertas imbatíveis e o melhor atendimento que os
clientes podem esperar. Foram meses de dedicação, empenho e muito amor para que hoje pudéssemos estar
aqui. Esse é o jeito Pague Menos de oferecer tudo que todos precisam em um só lugar”, destacou.
Na sequência, o padre José Carlos Moreira, da Paróquia Santa Luzia, próxima à loja, abençoou o local e desejou
sorte a todos os colaboradores da Rede.
Dois clientes que estavam acompanhando a cerimônia foram convidados para o descerramento da fita. Em
seguida, uma multidão de clientes que aguardava entrou na loja para conhecer e aproveitar as ofertas.
Para a assistenre social Neide Fernandes, que mora na região do Parque Prado há 10 anos, a chegada da Rede
de Supermercados Pague Menos irá suprir a falta de um bom supermercado na vizinhança. “Estava faltando isso
aqui e eu achei mito bom. Tenho que ir embora porque vou trabalhar, mas com certeza voltarei mais tarde”, disse.
O vendedor João Lourenço, recém mudado para o bairro, ressaltou que conhecia a empresa e que achou
excelente a abertura da loja.
A nova loja funcionará de segunda a domingo, das 8h às 22h. As ofertas de inauguração seguem até o dia 23 de
outubro.
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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