Cliente do Jardim Adelaide, em Hortolândia, leva o terceiro
prêmio da Promoção de Aniversário Amigos de Ouro
Nova Odessa, 24 de julho de 2017 – O terceiro sorteio da Promoção de Aniversário Amigos de Ouro sorteou a cliente Juliana Silva
Carvalho, moradora do Jardim Adelaide, em Hortolândia. A ganhadora irá receber R$ 20 mil e seus três amigos indicados no cupom
ganharam R$ 10 mil cada um: Rizonete Serafim da Silva, Audric Carvalho Caldas e Cristofer Carvalho Caldas.
A campanha vai até 6 de agosto e para participar é muito fácil: a cada R$ 50,00 em compras, o cliente cadastrado no Clube Leve
Mais tem direito a um cupom, no qual ele já indica os três amigos. Depois basta depositar na urna e torcer. No total serão 5 cinco
sorteios, de R$ 50 mil cada, todas as segundas-feiras, às 18h.
Agora é torcer para todo mundo ganhar, para aumentar a chance de toda a turma! Esta é uma forma que o Pague Menos encontrou
para reforçar o manifesto Vamos Juntos Mudar, na qual ao invés de cinco pessoas, um total de 20 serão contempladas e ainda
ajudarão mais três pessoas cada.
O próximo sorteio será dia 31 de julho, às 18h. Participe!
Sobre o Pague Menos
Inaugurada em 1989, a Rede de Supermercados Pague Menos possui 23 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 5.500 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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