Nova Odessa, 1º de setembro de 2017 – A Rede de Supermercados Pague Menos lança hoje mais um benefício para os clientes
cadastrados no Clube Leve Mais, que é o programa de fidelidade. Com o slogan “Se tem Verde Tem Desconto”, a ação marca com
grande destaque esta mudança, que acompanhará todas as ações do Clube Leve Mais.
Segundo a gerente do Departamento de Comunicação e Marketing, Leticia Guilhermino, é imprescindível para o Pague Menos
reforçar aos clientes esta alteração no processo de maneira educativa, uma vez que trará ganhos importantes para os usuários do
Clube Leve Mais.
“Tínhamos alguns tipos de etiquetas e nosso objetivo é reforçar de uma forma especial, como um layout novo e uma cor chamativa,
para que os clientes entendam a diferença e tenham fácil acesso às ofertas especiais com o destaque da etiqueta verde”, disse.
Com uma pitada de humor, um novo comercial que traz a etiqueta verde como protagonista estreia hoje nos principais canais de TV
aberta. Estrelado pelo ator Cauã Reymond, a mensagem é simples de entender e divertida para quem assistir.
“Buscamos sempre o melhor para nossos clientes e acreditamos que a implantação desse sistema novo de etiquetas agradará a
todos. E, claro, vamos sempre reforçar o verde, que é nosso novo aliado nas ofertas imbatíveis”, finalizou Letícia.
É importante destacar que todas as 23 lojas da Rede de Supermercados Pague Menos, localizadas em 14 municípios do interior do
Estado de São Paulo, estão com o novo sistema para clientes Clube Leve Mais. Agora é só aproveitar!
Operação Mega Preço Baixo
E as novidades não param por aqui! O mês de setembro também foi escolhido para a Campanha Operação Mega Preço Baixo, na
qual os clientes Pague Menos cadastrados no Clube Leve Mais terão acesso a descontos imperdíveis em todos os setores das lojas.
A campanha vai até o dia 30 deste mês e contemplará toda a Rede. Basta seguir a etiqueta verde para aproveitar esse festival de
preços baixos. Para quem ainda não tem cadastro basta acessar www.clubelevemais.com.br.
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