News Release
UNTUK SEGERA DITERBITKAN

KESEMPATAN TERAKHIR MENIKMATI METRO BIG SALE
Jangan lewatkan, tinggal 3 hari lagi penawaran spesial untuk seluruh departemen!
departemen
Jakarta, 25 Oktober 2012 – Selama kurun waktu hampir sebulan ini, PT Metropolitan Retailmart
Retailmar yang
mengoperasikan METRO Department Store menyelenggarakan promo METRO Big Sale.
Sale Promo yang
berlangsung sejak tanggal 28 September lalu akan berakhir di tanggal 28 Oktober mendatang. Khusus di
penghujung bulan yang sekaligus bertepatan dengan jatuhnya long weekend di minggu ini, METRO
kembali mengajak para pelanggan setianya untuk menikmati kesempatan 3 hari terakhir untuk
penawaran spesial dari seluruh departemen mulai 26 – 28 Oktober 2012 di semua gerai METRO.
Serangkaian promo tambahan yang diadakan dengan waktu dan penawaran yang terbatas pun
diselenggarakan oleh METRO, seperti Thank METRO It’s Friday yang berlangsung hanya satu hari pada
Jumat, 21 September 2012 ataupun Weekend Mind Blowing Deals yang diadakan setiap akhir pekan.
Dan khusus untuk 3 hari terakhir di akhir pekan ini, METRO Big Sale akan ditutup dengan acara Further
Reductions dimana pelanggan setia METRO dapat menikmati tambahan diskon hingga 20% dari
seluruh departemen di atas potongan harga hingga 50% yang sudah diberikan selama hampir sebulan
penuh.
“Melihat animo masyarakat yang sangat positif dalam menyambut hadirnya METRO Big Sale pada periode
kali ini, kami akan memberikan tambahan diskon melalui pr
promosi
omosi Further Reductions ini sebagai bentuk
apresiasi kami terhadap dukungan mereka. Untuk itu, tentunya pelanggan setia METRO harus
memanfaatkan kesempatan terakhir menikmati penawaran spesial selama 3 hari di akhir pekan ini
dengan berbelanja di METRO De
Dept.
pt. Store”, jelas Anskarina Christin selaku Assistant General Manager
Marketing, PT Metropolitan Retailmart.
Tidak hanya itu saja, selama periode METRO Big Sale berlangsung, bagi para pemegang kartu kredit
MEGA, dapatkan tambahan diskon 10% dalam bentuk voucher rebate serta fasilitas cicilan 0%
selama 3 bulan.
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