
CLIENTES PAGUE MENOS GANHARÃO SHOW EXCLUSIVO DE MICHEL TELÓ

Nova Odessa, 25 de junho de 2019 – Para comemorar o aniversário de 30 anos, a Rede de 
Supermercados Pague Menos preparou uma grande novidade para os clientes:  uma festa exclusiva com 
30 clientes e cinco amigos cada para curtir um show exclusivo do Michel Teló. A campanha de aniversário 
terá vigência de 1 a 31 de julho e também irá oferecer muitos preços baixos! Além disso, os ganhadores 
da promoção terão direito a escolher uma entre três instituições indicadas por cada loja da Rede para 
receber R$ 10.000,00 cada do Instituto Pague Menos, totalizando um montante de R$ 300.000,00 em ação 
social.

E para fechar com chave de ouro, o colaborador também terá uma comemoração especial, participando 
de um concurso cultural para contar a sua história nestes 30 anos do Pague Menos. As 30 melhores 
histórias selecionadas ganharão um passaporte carimbado com mais um acompanhante para este show 
especial de Michel Teló.

Para participar da campanha e não ficar fora dessa festa, os clientes deverão estar cadastrados no Clube 
Leve Mais e a cada R$ 50,00 em compras será gerado um cupom, que deve ser impresso nos totens e 
depositados nas urnas localizadas nas entradas de todas as lojas da Rede.

Lançamento oficial

O lançamento da Campanha de Aniversário Pague Menos 30 Anos foi realizada na última segunda-feira, 
24 de junho, na Casa Zucchini Restaurante, em Americana (SP). Na ocasião, 150 convidados entre 
imprensa, fornecedores, parceiros e colaboradores assistiram com exclusividade o primeiro vídeo oficial 
da campanha e também a um recadinho gravado pelo cantor. E para uma ocasião especial, nada melhor 
que uma surpresa no cardápio: duas opções de Paella, sendo uma tradicional com frutos do mar e outra 
a moda caipira. :

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!

VEM AÍ!
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