
SUPERMERCADOS PAGUE MENOS
SORTEIA R$ 100 MIL EM NOVA CAMPANHA

Nova Odessa, 14 de novembro de 2018 – O primeiro sorteio da Campanha Mais de Um Milhão em 
Prêmios, da Rede de Supermercados Pague Menos, foi realizado nesta semana, contemplando 10 
clientes com R$ 10 mil cada. A grande novidade desta edição é premiar os clientes sorteados com crédito 
para gastar o valor nos itens de desejo de cada um. No total serão 100 prêmios de R$ 10 mil cada e um 
mega prêmio de R$ 300 mil.

Vale destacar que a campanha é exclusiva para clientes cadastrados no Clube Leve Mais. Antes de 
registrar a compra, o cliente deve identificar o CPF. Depois, a cada R$ 50,00 em compras, o cliente terá 
direito a um cupom, com saldo acumulativo, que deverá ser impresso nos totens que ficam nas entradas 
das lojas e depositar na urna.

O próximo sorteio está marcado para 27 de novembro, ao meio dia, com transmissão ao vivo pelo 
Facebook. Confira abaixo os primeiros sortudos!

> Adálio Januário da Silva – Nova Odessa (SP)
> Marcelo Martonaro – Campinas (SP)
> Cintia Gabriel Moreira – Limeira (SP)
> Berenice Dias Santana – Campinas (SP)
> Marcos Carvalho Bergame – Sumaré (SP)
> Rafaela Cristina Landgraff Pereira – Araras (SP)
> Roseli Marchese – São Pedro (SP)
> Patricia Aparecida Pimenta – Nova Odessa (SP)
> Celia Aparecida Leão – Sumaré (SP)
> Aprigio Gleison Freitas – Artur Nogueira (SP)

 
Sobre o Pague Menos:

Inaugurada em 1989, a Rede de Supermercados Pague Menos está entre as 10 maiores empresas 
supermercadistas do Estado de São Paulo, conforme ranking Abras. Atualmente possui 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, Salto, São Pedro, Sumaré 
e Tietê. A empresa também possui um Auto Posto, um Centro Administrativo, um Centro de Distribuição 
e um Frigorífico instalados em Nova Odessa. 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!
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