
REDE DE SUPERMERCADO PAGUE MENOS 
INVESTE EM SONORIZAÇÃO PARA SUAS 27 LOJAS

Gerar experiências de compra diferenciadas no PDV por meio da sonorização. Essa é a missão da RDS - Sell Out Expert ao 
conquistar a conta da Pague Menos, rede de supermercados presente no Estado de São Paulo. A empresa, líder brasileira na 
oferta de soluções de comunicação indoor, irá planejar e desenvolver estratégias de rádio indoor para todas as 27 lojas, 
presentes em 16 municipios, entre eles Americana, Campinas, Limeira, Piracicaba e Sumaré.
“Com o avanço da tecnologia e a necessidade diária de inserir conteúdo para nossos clientes e colaboradores, precisávamos 
de uma nova ferramenta, mais moderna e ágil, que atendesse as demandas. Acredito que este investimento será fundamental 
para fomentar campanhas entre os clientes e ajudar no fortalecimento da marca, além de contribuir para as vendas, uma vez 
que mais de 70% da decisão de compra acontece dentro das lojas”, destacou Leticia Guilhermino, gerente de Comunicação e 
Marketing da Rede Pague Menos.

Segundo o diretor Comercial da RDS, Fernando Ranschburg, as tecnologias desenvolvidas pela empresa atuarão na 
ambientação sonora para fortalecer as ações de marketing e tornar o ponto de venda mais agradável. “Com isso, 
proporcionaremos uma experiência de compra diferenciada e, consequentemente, criamos condições para potencializar as 
vendas dentro das unidades”, enfatiza o executivo.

Pioneira no segmento, a RDS está há 20 anos no mercado e oferece soluções como Rádio Indoor, Ambientação Musical, Sell 
Out Radio, TV Indoor, Menu Board, Painéis & Grandes Telas, entre outras soluções, como Tabela Digital e Video Wall. 
Atualmente, a empresa tem entre seus clientes grandes nomes do varejo como Rede Walmart Brasil, Ipiranga, Vivara, Coop, 
Centauro e Droga Raia, entre outros. 

Sobre a RDS – Sell Out Expert: A RDS – Sell Out Expert é líder na oferta de soluções inteligente que fortalecem a experiência 
de compra e as ações de marketing e comunicação no ponto de venda. A empresa, com 21 anos de mercado, é pioneira na 
criação e transmissão de canais de rádio e TV indoor para o varejo brasileiro. Entre seus clientes estão marcas como Rede 
Walmart Brasil, Ipiranga, AM/PM, Vivara, Coop, Centauro, Droga Raia e Panvel, entre outros. O portfólio de serviços da RDS 
inclui rádio indoor e ambientação musical, soluções para o varejo e ambientes corporativos. Atualmente, as mídias RDS estão 
presentes em mais de 50 mil pontos em todo o Brasil. Saiba mais em www.rdsmultimidia.com.br.

REDE DE SUPERMERCADOS PAGUE MENOS

Inaugurada em 1989, a Rede de Supermercados Pague Menos é hoje a 2ª maior rede do interior do Estado de São Paulo e a 
10ª maior rede de supermercados do Brasil. Atualmente tem 27 hoje lojas em funcionamento nas cidades de Americana, 
Araras, Artur Nogueira, Boituva, Campinas, Hortolândia, Indaiatuba, Limeira, Nova Odessa, Paulínia, Piracicaba, Santa Bárbara 
d'Oeste, São Pedro, Sumaré e Tietê.

A empresa também possui um Auto Posto, um Centro Administrativo, Centro de Distribuição, uma Fábrica e um Frigorífico 
instalados em Nova Odessa (SP). 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 do Pague Menos sinônimo de qualidade, 
economia, comodidade, competência e variedade. Pague Menos: tudo que você precisa em um só lugar! 

Soluções de comunicação indoor serão planejadas 
e desenvolvidas pela RDS - Sell Out Expert.
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