
Nova Odessa, 25 de maio de 2015 – A Campanha Amor de Mãe Dá Volta ao Mundo está 
chegando ao fim e o sorteio já tem data definida: 30 de maio, sábado, às 16h, no estacionamento 
da loja 21, em Artur Nogueira. Esta é mais uma promoção de sucesso da Rede Pague Menos, que 
supera as expectativas a cada ano.

Esta campanha é uma homenagem ao Dia das 
Mães e nada melhor que levar essa pessoa tão 
especial para viajar aos lugares mais belos do 
mundo. Na edição de 2015 as sortudas terão a 
chance de conhecer Berlim (Alemanha), Orlando 
(Estados Unidos), Roma (Itália), Valle Nevado 
(Chile) e Barcelona (Espanha). Cada viagem será 
de R$ 15.000,00 com direito a um acompanhante, 
incluindo passagem aérea, traslado e 
hospedagem.

O sorteio está marcado para as 16h, mas a partir 
das 13h o Pague Menos receberá os clientes em 
grande estilo e com muita festa. A dupla sertaneja 
Felipe e Rafael, que já é sucesso na região, 
realizará um show muito animado! Além disso, 
haverá brinquedos para as crianças como balão 
pula-pula, piscina de bolinha e tobogã inflável. Já 
que a guloseima não pode ficar de fora, muita 
pipoca e algodão-doce com distribuição gratuita.

Se você não participou ainda dá tempo. A 
dinâmica da promoção é muito simples: a cada R$ 30,00 em compras identificadas, o cliente 
Pague Menos ganhará um cupom para concorrer. Para se cadastrar é só se dirigir ao atendimento 
ao cliente de uma das lojas ou pelo site www.supermercadospaguemenos.com.br/amordemae, 
antes de registrar as compras basta digitar o CPF para que os valores gastos sejam incluídos 
automaticamente no sistema. 

Depois o cliente deverá imprimir os cupons nos totens disponíveis em todas as 20 lojas da Rede 
ou no Atendimento ao Cliente e depositar na urna. Para os clientes que já possuem cadastro 
basta informar o CPF, porém eles devem lembrar de manter o cadastro atualizado com todos os 
dados para ficar sabendo de todas as vantagens e promoções da Rede.

Sobre o Pague Menos

Inaugurada em 1989, a Rede de Supermercados Pague Menos possui hoje 20 lojas em 
funcionamento nas cidades de Americana, Artur Nogueira, Boituva, Campinas, Hortolândia, 
Indaiatuba, Nova Odessa, Paulínia, Piracicaba, Santa Bárbara d'Oeste, Sumaré e Tietê. 

A empresa também possui um Auto Posto, um Centro Administrativo e um Centro de Distribuição 
instalados em Nova Odessa. Com mais de 4 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 sorteará cinco viagens internacionais
No total serão R$ 75 mil para os roteiros mais cobiçados do mundo
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