
Pague Menos inaugura filial em São Pedro

Nova Odessa, 24 de novembro de 2015 – Com investimento de R$ 15 milhões, a Rede de Supermercados 
Pague Menos escolheu a cidade de São Pedro para a 21ª unidade. Localizada na rua Rua Maestro Benedito 
Quintino, na Vila Estela, a loja possui 3.882,18 mil m² de área total, sendo 8.296,18 m² de área construída, 2.118 
m² de área de vendas, 20 checkouts e mais de 90 vagas de estacionamento. A expectativa é atender 100 mil 
clientes por mês. A nova unidade oferecerá ainda aos clientes sete lojas satélites de segmentos diversos.

A empresa contratou 150 colaboradores diretos e 200 indiretos. O Pague Menos tem a expectativa de atender a 
população de São Pedro assim como os municípios adjacentes, entre eles Águas de São Pedro, Santa Maria da 
Serra, Brotas e Charqueada.

A Rede de Supermercados Pague Menos está atualmente entre as maiores do Estado de São Paulo. Em 26 anos 
de história, a empresa oferece hoje um mix de produtos com aproximadamente 20 mil itens.

A cidade de São Pedro foi integrada no plano de expansão da empresa pela sua importância no cenário 
econômico. A empresa identificou uma oportunidade diante do potencial do município de levar aos consumidores 
uma loja moderna, com qualidade e variedade de produtos, com excelência no atendimento, buscando a 
satisfação dos clientes.

Todos os setores da empresa realizam o atendimento com excelência. A adega oferece rótulos exclusivos e é 
cuidadosamente monitorada pela sommelier do Pague Menos, com formação internacional. São mais de 50 
marcas importadas dos principais países produtores como África do Sul, Argentina, Austrália, Chile, França, Itália e 
Portugal.

O Pague Menos também possui frigorífico próprio com a finalidade de selecionar os produtos e manter rígido 
padrão de qualidade, oferecendo sempre produtos frescos aos clientes. A Linha Leve Mais foi desenvolvida 
especialmente para atender esta prioridade. 

Sobre o Pague Menos

Inaugurada em 1989, a Rede de Supermercados Pague Menos possui hoje 21 lojas em funcionamento nas 
cidades de Americana, 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 e um Centro de Distribuição instalados em 
Nova Odessa. 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!

Loja abre oficialmente para os clientes na próxima quinta-feira, 26 de novembro

Alessandra Santos | Comunicação Corporativa
Pague Menos Comércio de Produtos Alimentícios LTDA
Av. Ampélio Gazzeta, 1800 - Nova Odessa (SP)
F: 19 3466-8146
C: 19 98821-0161



Inscrições: www.noblu.com.br
Sobre a Noblu Sports
Com 10 anos de mercado, a Noblu Sports é referência no segmento de marketing esportivo. Sediada em 
Campinas-SP, a Noblu atua na organização e produção de eventos, gerenciamento de atletas e realização de 
projetos corporativos que estimulam e associam a marca de seus clientes à prática esportiva. Atualmente realiza 
mais de vinte eventos anuais em diversas localidades do Brasil.
Sobre o Pague Menos

Inaugurada em 1989, a Rede de Supermercados Pague Menos possui hoje 20 lojas em funcionamento nas 
cidades de Americana, Artur Nogueira, Boituva, Campinas, Hortolândia, Indaiatuba, Nova Odessa, Paulínia, 
Piracicaba, Santa Bárbara d'Oeste, Sumaré, Tietê e em breve inaugurará uma unidade na cidade de São Pedro.
A empresa também possui um Auto Posto, um Centro Administrativo e um Centro de Distribuição instalados em 
Nova Odessa. 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!

Para mais informações: Fonte Comunicação - (19) 3794-8902
Letícia Pires (19) 9-8885-3558 – fonte@fontecomunicacao.com.br
Luciana Ramos (19) 9-8180-8430 - luciana@fontecomunicacao.com.br
Emília Zampieri (19) 9-9690-2823 - emilia@fontecomunicacao.com.br
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