
Rede de Supermercados Pague Menos é o novo
parceiro da 6ª Meia Maratona Campinas

Organizada pela Noblu Sports, prova pode ser disputada nas modalidades 10K e 
21K

A rede se supermercados Pague Menos é o mais novo parceiro da 6ª Meia 
Maratona Campinas, prova que acontece no dia 12 de junho, com largada às 7h 
da manhã no centro de Campinas. A proposta dos organizadores e 
patrocinadores é que os corredores tenham acesso a uma prova de alta 
qualidade e que agrade a todo público participante, com um kit atleta de 

excelente qualidade e premiações para os vencedores.

A parceria entre o Pague Menos e a Noblu Sports 
começou na 1ª Corrida e Caminhada Pague Menos, que 
aconteceu em Americana no final de 2015. “A primeira 
corrida que realizamos em conjunto com o Pague Menos 
foi um sucesso! Queremos investir mais uma vez nessa 
parceria e fazer da 6ª Meia Maratona Campinas uma 
edição inesquecível para os participantes”, afirma Guto 
D’Ottaviano, sócio proprietário da Noblu Sports.

A rede de supermercados Pague Menos atua há 27 
anos no mercado alimentício e está cada vez mais 
envolvida com investimentos esportivos. Além da 1ª 
Corrida e Caminhada Pague Menos de Americana e da 
6ª Meia Maratona Campinas, a rede está investindo em 
ações internas que promovem saúde e qualidade de 
vida, disponibilizando infraestrutura para os colaboradores e incentivando a pratica de atividades esportivas.

“O esporte já é uma das diretrizes do Pague Menos. Queremos investir cada vez mais no segmento esportivo 
tanto para nossos colaboradores quanto para eventos externos, como a corrida de Americana e a Meia Maratona 
Campinas”, diz Laerte Santichio, presidente da rede de supermercados Pague Menos.

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

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, como Rio de 
Janeiro, Brasília e Sorocaba.

Serviço:

6ª Meia Maratona Campinas
Data: 12 de junho de 2016
Horário da largada: 7h
Local da Largada: Av. Francisco Glicério,
Centro, Campinas/SP
Inscrições: www.noblu.com.br

Valores: 

KIT BÁSICO
Lote Promocional - R$ 59,90 
1º Lote - R$ 79,90 
2º Lote - R$ 89,90 
3º Lote - R$ 99,90 
*Mais a taxa de conveniência

KIT PLUS + Boné ou Viseira Noblu
Lote Promocional - R$ 99,80
1º Lote - R$ 119,80
2º Lote - R$ 129,80
3º Lote - R$139,80
*Mais a taxa de conveniência

Informações: Noblu Sports (19) 3295-8981
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