News Release
UNTUK SEGERA DITERBITKAN
METRO THE BIG WEEKEND SURPRISE D
DEALS:

Giliran Para Pria Menikmati Promo di Akhir Pekan Ini!
Nikmati Harga Spesial Selama 3 Hari untuk Produk dari Departemen Total Mens & Luggage
Jakarta, 21 Maret 2013 – Dalam kurun waktu sebulan ini, METRO Dept. Store terus memberikan kejutan
promo di tiap akhir pekan, bertajuk “The Big Weekend Surprise Deals“.. Untuk periode kali ini, promo
spesial selama 3 hari di akhir pekan akan ditujukan bagi kaum pria dan akan digelar
digel pada tanggal 22 –
24 Maret 2013 mendatang dengan penawaran harga spesial dari departemen Total Mens & Luggage di
seluruh gerai METRO.
The Big Weekend Surprise Deals merupakan promo tambahan selama periode METRO Big Sale
berlangsung yang diselenggaraka
diselenggarakan hanya 3 hari saja setiap hari Jumat hingga Minggu.
Minggu Dengan durasi
waktu yang terbatas, dari departemen yang berbeda dengan jumlah produk yang juga terbatas
pada setiap pekannya,, di akhir pekan ini ssaatnya
aatnya para pria menikmati keuntungan berbelanja di METRO
lewat penawaran harga spesial untuk serangkaian produk mulai dari koleksi busana hingga alas kaki.
Selain itu, para pecinta travelling pun dapat juga merasakan keuntungan tambahan dari koleksi produk
produ
Luggage yang sayang jika terlewatkan. “Setelah hampir 3 minggu berturut
berturut-turut
turut memanjakan para wanita
dan anak-anak
anak lewat penawaran harga spesial lewat promo ini,, sekaranglah kesempatan untuk para pria
merasakan pula setiap keuntungan yang ditawarkan lewat promo ini. Merupakan sebuah komitmen kami
untuk dapat menyuguhkan produk yang dapat menjawab kebutuhan bagi para pelanggan setia kami baik
pria maupun wanita”, jelas Anskarina Christin selaku Assistant
istant General Manager Marketing, PT
Metropolitan Retailmart.
Untuk promo kali ini, harga yang ditawarkan sangatlah menarik, seperti satu harga spesial Rp 199.000
untuk seluruh merek kemeja pria yang secara khusus ditawarkan hanya di promo The Big Weekend
Surprise Deals seperti ARROW, BUON GIORNO, CAMEL ACTIVE, DANIEL HECHTER, GQ, JACK
NICKALUS, PIERRE CARDIN,
DIN, SALT N PEPPER dan VAN HEUSEN dimana harga normalnya berkisar Rp
299.000 – Rp 499.000. Tidak hanya itu saja, untuk produk alas kaki pria,, dapat dinikmati dengan
setengah harga (diskon 50%) dari harga normal seperti produk sepatu dari LARRIE dan PAKALOLO
dimana harga normal kisaran Rp 269.500 – Rp 1.490.000 sementara untuk HUSH PUPPIES dapatkan
tambahan diskon harga 10% setelah diberikan diskon 50% dari normal Rp 1.598.000.
1.598.000 Tak kalah
menariknya, departemen Luggag
Luggage memberikan penawaran Buy More Save More untuk beberapa
produk tas koper AMERICAN TOURISTER
TOURISTER, DELSEY, KWANS BAG dan JACK NICKLAUS dimana setiap
pembelanjaan kedua dari setiap produk, akan diberikan harga spesial. Serangkaian produk dengan harga
dan jumlah yang terbatas yang ditawarkan dari departemen Total Mens & Luggage tentunya akan
membuat pengalaman belanja
lanja Anda semakin menyenangkan selama promo The Big Weekend Surprise
Deals.
Semarakan akhir pekan dengan ber
berbelanja
belanja di METRO Dept. Store dan nikmati beragam penawaran
spesialnya. Khusus untuk para pemegang kartu kredit MEGA
MEGA, dapatkan tambahan diskon 10% dalam
bentuk Rebate Voucher serta nikmati fasilitas cicilan 0% selama 3 bulan selama periode promo ini
berlangsung.
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