Pague Menos sorteará casa de R$ 400 mil
Rafael Cortez, comediante e integrante do Programa CQC, estará presente

Nova Odessa, 27 de março de 2015 – A Rede de Supermercados Pague Menos realizará neste
domingo, 29 de março, às 16h, no estacionamento da loja 04, em Nova Odessa, o sexto e último
sorteio da Campanha Pague Gênio Mais de R$ 1 milhão em Prêmios. Para fechar com chave de
ouro, o Pague Menos presenteará clientes com uma casa no valor de R$ 400 mil, um XBOX 360
4G, dois refrigeradores, uma televisão 47 polegadas, um Ipad, dois Iphones, uma lavadora de
roupas e uma Bike Scott. O comediante e integrante do Programa da Band CQC, Rafael Cortez,
estará presente para ajudar no sorteio e também realizar uma apresentação de stand up.
Para celebrar o sucesso dos seis meses de campanha, o Pague Menos preparou uma festa para
os clientes. Na ocasião, a partir das 13h haverá brinquedos liberados para a criançada entre eles
cama elástica, piscina de bolinha, balão pula-pula e tobogã inflável. Também haverá distribuição
de pipoca e algodão-doce. A festa ficará mais animada com a apresentação dos artistas Norton
Costa, Marcos e Goiano e Gianne Saz, ao som de MPB, sertanejo e clássicos pop.
O diferencial desta edição é a participação do comediante e um dos apresentadores do Programa
CQC, Rafael Cortez. Muito habilidoso, Cortez ficou conhecido pelas matérias investigativas e
também descontraídas nas primeiras temporadas do programa. Hoje, ele consegue manter seu
projeto de stand up e ainda atuar na bancada do CQC.
No total serão 60 prêmios sorteados para os clientes das 20 lojas Pague Menos, instalados em 12
municípios da região. Entre os prêmios de destaque estão a casa de R$ 400 mil, um apartamento
de R$ 200 mil, um Camaro conversível amarelo de R$ 239 mil, uma moto Harley Davidson
Sportster 1200 de R$ 36.900,00, uma Montana no valor de R$ 35.000,00 e um Novo Ka, no valor
de R$ 32.000,00.
Sobre o Pague Menos
Inaugurada em 1989, a Rede de Supermercados Pague Menos possui hoje 20 lojas em
funcionamento, um Auto Posto, um Centro Administrativo e um Centro de Distribuição instalados
nas cidades de Americana, Artur Nogueira, Boituva, Campinas, Hortolândia, Indaiatuba, Nova
Odessa, Paulínia, Piracicaba, Santa Bárbara d'Oeste, Sumaré e Tietê. Com mais de 4 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!
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