
Nova Odessa, 30 de setembro de 2014 – A Rede de Supermercados Pague Menos divulgou a 
Campanha Pague Gênio 2014/2015 durante coquetel de lançamento realizado ontem, no Miami 
Lounge, em Americana, com a participação de fornecedores, imprensa e colaboradores. Nesta 
edição a empresa surpreende com mais de R$ 1 milhão em prêmios, sendo os destaques a casa 
no valor de R$ 400 mil e um carro de luxo de R$ 239 mil. 

Além do recorde de premiação, o Pague Menos traz uma super novidade para a Campanha 
Pague Gênio, que é a compra identificada. Desta forma, o cliente não precisará preencher 
manualmente os cupons. Basta fazer um cadastro no Atendimento ao Cliente da loja ou pelo site 
www.supermercadospaguemenos.com.br/paguegenio e aceitar os termos da campanha. Antes 
de registrar as compras no caixa é necessário informar o CPF. 

A cada R$ 30 o cliente garante um cupom para concorrer aos prêmios. Lembrando que o saldo 
excedente das compras ficarão salvos no sistema para seu utilizado nas próximas compras. Por 
exemplo, se gastou R$ 35 em compras, o cliente irá gerar um cupom e deixar um saldo de R$ 5 
para a próxima ida ao supermercado.

Após registrar toda a compra o cliente deverá ir até o Atendimento ao Cliente da loja, informar o 
CPF e aguardar a impressão automática dos cupons. Aí é só assinalar a resposta da pergunta 
impressa nos cupons, depositar na urna e torcer!

A Campanha Pague Gênio tem início em 1º de outubro de 2014 e o término será em 29 de março 
de 2015. No total, serão 60 prêmios em seis sorteios. Confira os prêmios: uma casa (R$ 400 mil), 
um apartamento (R$ 200 mil), um Camaro conversível (R$ 239 mil), uma Montana 0km, um novo 
Ford Ka 0km, uma Harley-Davidson Sportster 1200 0km e muitos outros. E como em time que 
está ganhando não se mexe, a atriz global Klara Castanho continua como par ideal do Pague 
Gênio, repetindo a dobradinha dos sucessos anteriores.

Coquetel de lançamento

Uma noite muito agradável marcou a festa de lançamento da Campanha Pague Gênio 
2014/2015. Realizada no Miami Lounge, os 150 convidados degustaram um cardápio preparado 
especialmente para a ocasião e assinado pelo querido chef Butcha. Para acompanhar os pratos 
deliciosos, muito chopp gelado e vinho de excelente qualidade. Um vídeo foi transmitido com 
exclusividade aos presentes com o novo comercial que será transmitido na mídia regional em 
breve, que é protagonizado pela atriz global Klara Castanho.

Pague Menos irá sortear mais
de R$ 1 milhão em prêmios

S U P E R M E R C A D O S

Campanha Pague Gênio terá início em 1º de outubro
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