
NOVO CARTÃO LEVE MAIS CHEGOU PARA CONQUISTAR OS CLIENTES!

A campanha oficial em todas as 28 lojas será bem completa, incluindo materiais de PDV desenvolvidos 
especialmente para este fim. Com isso, o cliente estará abastecido de informações durante todo o trajeto 
na loja referente ao Cartão Leve Mais. Um enxoval elaborado exclusivamente para este lançamento 
estará exposto em todas as 2 lojas com as seguintes peças: cartazetes informativos, stoper, display de 
balcão, faixa de gradil e ainda spot nas rádios das lojas para divulgar esse novo produto.

Sobre o Pague Menos:

Inaugurada em 1989, a Rede de Supermercados Pague Menos está entre as 10 maiores empresas 
supermercadistas do Estado de São Paulo, conforme ranking Abras. Atualmente possui 28 lojas em 
funcionamento nas cidades de Americana, Araras, Artur Nogueira, Boituva, Campinas, Hortolândia, 
Indaiatuba, Limeira, Nova Odessa, Paulínia, Piracicaba, Santa Bárbara d'Oeste, Salto, São Pedro, Sumaré 
e Tietê. A empresa também possui um Auto Posto, um Centro Administrativo, um Centro de Distribuição 
e um Frigorífico instalados em Nova Odessa. Com mais de 6 mil colaboradores, a empresa segue em 
constante expansão. A fórmula do bom atendimento somada aos produtos de qualidade e preços 
imbatíveis faz da varejista sinônimo de qualidade, economia, comodidade, competência e variedade. 
Supermercados Pague Menos faz sua vida melhor!!

Segundo o gerente de Marketing e Inteligência de Mercado, Diego Cicconato, a empresa tem grande 
expectativa neste projeto, por isso está investindo em um visual atrativo e priorizando a facilidade para a 
aquisição. “Nosso objetivo como empresa é ampliar nosso atendimento aos clientes por meio de 
pagamento das compras pelo novo Cartão Leve Mais e divulgar de forma clara todas as vantagens 
oferecidas nesta modalidade. Nosso intuito é superar o cadastro do Clube Leve Mais, nosso programa de 
fidelidade, que é sucesso e possui alta taxa de adesão”, destacou.

Nova Odessa, 27 de fevereiro de 2020 – 
Nunca foi tão simples e barato comprar. 
Além de ser o slogan do novo Cartão 
Leve Mais, a afirmação é muito 
verdadeira. Após estudo desenvolvido, 
inclusive com a realização de 
benchmarking em grandes empresas, a 
Rede de Supermercados Pague Menos 
entendeu que o cliente busca 
simplicidade e agilidade sem burocracia. 
Por isso, o projeto nasceu e foi 
concretizado para lançamento em 27 de 
fevereiro. Este novo produto da varejista 
tem a expectativa de surpreender os 
clientes e superar os cadastros do Clube 
Leve Mais, o programa de fidelidade de 
grande sucesso da empresa.

Além de não ter anuidade, uma das principais vantagens do cartão é a possibilidade de parcelar em até 
três vezes compras para qualquer produto da loja e ainda 10 vezes sem juros para itens do Bazar e 
Eletro, com parcela mínima de R$ 30,00 para ambos os casos. O cliente também não precisará 
comprovar renda.

O layout do cartão é jovem, moderno e 
carrega a cor laranja em um design 

clean na impressão fosca. Todos esses quesitos seguem as tendências de mercado. O formato para a 
entrega deste cartão também apresentará um material exclusivo direcionado aos clientes cadastrados.

Durante as campanhas promocionais da Rede de Supermercados Pague Menos, clientes que fizerem o 
pagamento com o novo Cartão Leve Mais também terão impresso de cupons em dobro!

No momento, o cadastro para os interessados em adquirir o cartão deve ser realizado apenas nas lojas, 
com os atendentes que estarão sinalizados com coletes laranjas. Em minutos, o ciente poderá ter o seu 
cadastro aprovado e já liberado para fazer as suas compras. O cartão físico chegará em até oito dias para 
retirada na própria loja. 

Vantagens e benefícios nas compras são o diferencial
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