
Casa de R$ 400 mil será sorteada no domingo

Nova Odessa, 08 de abril de 2016 -  O sexto e último sorteio da Campanha Mais de Um Milhão em Prêmios, da 
Rede de Supermercados Pague Menos, será realizado no próximo domingo, 9 de abril, na loja de Nova Odessa. 
Entre os dez prêmios, o destaque é a casa no valor de R$ 400 mil. Para concorrer os clientes deverão depositar 
os cupons até as 16h do sábado que antecede o evento. Neste sorteio participarão todos os cupons gerados, 
desde o início da campanha.

Nesta edição a Rede Pague Menos registrou recorde de cupons na campanha, que teve como porta-voz o ator 
Cauã Reymond. Além do prêmio principal, também serão sorteados MacBook Air, bike Merida, Smart TV LG 49 
polegadas, refrigerador Brastemp Frost Free, Lava e Seca Samsung, Xbox One, Mini Ipad 3, Filmadora GOPRO 
Hero Silver Edition e Iphone 6 16G.

O sorteio será realizado às 16h, mas para comemorar esta data, o Pague Menos preparou uma super festa que 
terá início a partir das 13h30: a banda All Black, de Campinas, trará o melhor do rock & pop. Para a criançada 
haverá piscina de bolinha, tobogã, cama elástica, além de muita pipoca, algodão-doce e bexigas, tudo gratuito!

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 aproximadamente 5 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!
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