News Release
UNTUK SEGERA DITERBITKAN
METRO WEEKEND MIND BLOWING DEALS:

Kejutan untuk Para Wanita! 3 Hari Harga Spesial di Akhir Pekan ini
untuk Produk Aksesoris, Sepatu dan Tas
Jakarta, 10 Oktober 2012 – METRO Dept. Store kembali lagi menggelar penawaran spesial selama 3 hari
saja di akhir pekan ini lewat promo “WEEKEND MIND BLOWING DEALS“. Untuk minggu ini, promo
akan diadakan tanggal 12 – 14 Oktober 2012 mendatang dengan penawaran harga spesial pada
kategori produk aksesoris, sepatu dan tas wanita.
“Weekend Mind Blowing Deals“ merupakan promo yang diselenggarakan dengan waktu yang terbatas
yaitu hanya 3 hari saja di setiap akhir pekan. Dan penawaran yang diberikan setiap minggunya pun
berbeda dengan promo sebelumnya, termasuk perbedaan harga selama METRO BIG SALE dimana harga
selama promo Weekend Mind Blowing Deals, tentunya akan lebih murah. Untuk minggu ini, pelanggan
dapat menikmati potongan harga untuk kategori produk wanita dari departemen aksesoris, sepatu dan
tas. “Pada setiap promo Weekend Mind Blowing Deals, penawaran yang diberikan bersifat terbatas,
baik untuk harga, kategori produk maupun kuantitas produk. Oleh karena itu, pelanggan diharapkan
dapat terus update akan setiap promo yang ditawarkan lewat beragam channel yang telah disiapkan,
diantaranya website, akun facebook maupun twitter, agar supaya pelanggan tidak terlewatkan kejutan
promo yang menarik seperti ini. Semua kami lakukan karena kami ingin memberikan pelayanan yang
terbaik untuk para pelanggan setia METRO. Dan harapan kami, lewat promo yang telah berlangsung untuk
ketiga kalinya sejak tanggal 28 September lalu, METRO dapat menjadi one stop shopping destination
bagi para pelanggannya”, jelas Anskarina Christin selaku Asisten General Manager Marketing, PT.
Metropolitan Retailmart.
Untuk penawaran spesial kali ini, METRO menyuguhkan harga spesial untuk beberapa produk seperti tas
berlabel HANA yang dibandrol dengan harga spesial Rp 179.100 untuk produk tertentu selama periode
Weekend Mind Blowing Deals, dimana harga normalnya sebesar Rp 659.000 dan selama periode METRO
BIG SALE Rp 199.000; ataupun tas kosmetik berlabel TRENDY dapat dinikmati dengan harga Rp
170.000 (diskon 60%) dari harga normal Rp 425.000 serta harga selama promo BIG SALE Rp 297.500;
produk sepatu wanita SCHOLL menawarkan harga Rp 317.400 – Rp 347.400 (diskon 40%) khusus di
akhir pekan ini dari harga normal berkisar Rp 529.000 – Rp 579.000 dan harga promo kisaran Rp 423.200
– Rp 463.200; tak kalah menariknya koleksi sepatu HUSH PUPPIES memberikan harga spesial Rp
349.500 – Rp 399.500 (diskon 50%) dari harga normal Rp 699.000 – Rp 799.000 serta harga selama
promo Rp 559.200 – Rp 639.200. Sejumlah produk lainnya dari departemen aksesoris, sepatu dan tas
wanita pun dapat dinikmati dengan harga dan jumlah terbatas yang sayang untuk dilewatkan selama
promo ini berlangsung.
Sambut dan nikmatilah akhir pekan ini dengan penawaran spesial promo WEEKEND MIND BLOWING
DEALS yang akan digelar pada 12 – 14 Oktober 2012 di semua gerai METRO Dept. Store dan khusus untuk
para pemegang kartu kredit 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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