
Pague Menos sorteará Amarok cabine dupla 0km
e mais R$ 78 mil em vales-compra

Nova Odessa, 21 de setembro de 2015 – O próximo sábado, 26 de setembro, será de muita festa na Rede de 
Supermercados Pague Menos. Nesta data a empresa realizará o sorteio da Campanha Boimania com 26 vales-
compra no valor de R$ 3.000,00 cada e uma caminhonete Amarok 0km cabine dupla. O evento terá início às 
13h30, na loja 05, localizada no Jardim Brasil, às margens da Rodovia Anhanguera. O sorteio está marcado para 
as 16h.

Para participar os clientes têm até às 11h do dia do sorteio para depositar os cupons na urna. A dinâmica da 
campanha é muito simples: o cliente identifica o CPF antes de registrar a compra e a cada R$ 30,00 acumula um 
cupom. Depois basta imprimir e inserir na urna.

A edição da campanha de 2015 trouxe como tema os SuperBoimaníacos, com os personagens Super Boi, Speed 
Boi e Capitão Boi, tudo para levar mais economia e preços imbatíveis para os clientes da Rede Pague Menos.

FESTA!

Para recepcionar o público que irá acompanhar o sorteio, a partir das 13h haverá brinquedos para a criançada 
como piscina de bolinha, tobogã inflável e cama elástica. Também serão distribuídos bexigas personalizadas, 
pipoca e algodão-doce. 

A animação do público ficará por conta da dupla Felipe e Rafael, trazendo o melhor da música sertaneja brasileira. 
No playlist da dupla sucessos de Jorge e Mateus, Bruno e Marrone, Luan Santana e muito mais. Lembrando que 
toda esta diversão é gratuita!

Sobre o Pague Menos

Inaugurada em 1989, a Rede de Supermercados Pague Menos possui hoje 20 lojas em funcionamento em 12 
municípios do Estado de São Paulo, nas cidades de Americana, Artur Nogueira, Boituva, Campinas, Hortolândia, 
Indaiatuba, Nova Odessa, Paulínia, Piracicaba, Santa Bárbara d'Oeste, Sumaré e Tietê. Além disso, a empresa 
dispõe de um Auto Posto, um Centro Administrativo e um Centro de Distribuição instalados em Nova Odessa.

Com mais de 4 mil colaboradores, o Pague Menos segue em constante expansão e, em breve, terá nova loja em 
São Pedro. 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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