News Release
UNTUK SEGERA DITERBITKAN
JANGAN LEWATKAN 1 HARI
RI ‘PREVIEW BIG SALE‘ DI AKHIR PEKAN INI
Keuntungan istimewa khusus anggota MYC
MYC, M2C dan Pemegang Kartu Kredit Mega
M
Jakarta, 22 Februari 2013 – Akhir pekan kerap menjadi momen yang paling dinantikan oleh sejumlah orang,
orang setelah
melewati seminggu penuh dengan aktivitas yang cukup menguras tenaga dan pikiran. Dan untuk menikmatinya, tidak
sedikit orang merelaksasikan dirinya dengan b
berbelanja. Momentum inilah kemudian dimanfaatkan oleh METRO
Dept. Store, dengan memberikan kejutan berupa PREVIEW BIG SALE di akhir pekan besok.
besok Promo yang secara
eksklusif ditujukan untuk anggota M
METRO Yours Card (MYC), METRO Mega Card (M2C) dan pemegang kartu
MEGA ini akan berlangsung 1 hari saja yaitu 23 Februari 2013 di semua gerai METRO Jakarta dan Bandung,
Bandung
sementara untuk METRO Makassar dan Surabaya akan digelar pada 24 Februari 2013 mendatang.
mendatang
Preview Big Sale merupakan promo ‘kejutan‘ sebelum digelarnya METRO BIG SALE dalam waktu dekat. “Semua
penawaran dalam promo ini memang secara eksklusif ditujukan untuk anggota MYC, M2C serta pemegang kartu
kredit MEGA. Adapun promo ini merupakan wujud apresiasi kami atas kesetiaan mereka.
mereka Oleh karena itu, kami
ingin menjadikan mereka orang pertama yang merasakan semua keuntungan dari promo ini yang tidak dapat
dinikmati oleh pelanggan lain“,
“, ungkap Anskarina Christin selaku Assistant General Manager Marketing, PT
Metropolitan Retailmart.
Adapun serangkaian
rangkaian penawaran istimewa yang ditawarkan selama promo ini, yaitu:
•
Diskon hingga 50% di semua departemen plus tambahan 10%
•
Great deals – penawaran berupa harga terbaik atas beberapa produk dari label-label
label ternama yang menjadi
favorit pelanggan
•
Purchase with purchase – berupa kesempatan kepada pelanggan yang telah berbelanja dengan minimum
tertentu, untuk dapat membeli 1 buah iPhone 5 dengan harga spesial Rp 6.999.000
•
Double point rewards – keuntungan tambahan yang dapat dinikmati oleh anggota MYC
Beberapa contoh produk yang memberikan penawaran terbaik selama promo ini diantaranya untuk produk wanita
yaitu label sepatu Yongi Komaladi yang menawarkan satu harga spesial untuk semua jenis high heels Rp 149.000
dari harga normal Rp 299.000 – Rp 599.000
599.000. Sementara bagi para pria, nikmati satu harga spesial Rp 99.000 untuk
semua label Arnold Palmer, BHPC, Crocodile, J. Laurin, JOBB, Santa Barbara dan Valino dari harga normal
berkisar Rp 259.000 – Rp 359.000. Dan u
untuk produk rumah tangga, dapatkan produk Elegance dengan harga Rp
399.000 dari harga normal Rp 1.199.000
1.199.000. Tentunya masih banyak lagi penawaran menarik
enarik dari label-label
label
lainnya
yang sayang jika terlewatkan.
Jangan lewatkan beragam kejutan promo eksklusif bagi para anggota MYC, M2C dan pemegang kartu kredit Mega
yang akan digelar tanggal 23 Februari 2013 di semua gerai METRO Jakarta dan Bandung, serta 24 Februari 2013 di
gerai METRO Makassar dan Surabaya.

Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi:
Mary Victoria Tarore
Public Relations Officer
PT. Metropolitan Retailmart
Telepon
: 021 - 750 7018, 7599 8000 ext. 3533
Faks
: 021 - 750 6734
Email
: mary@metroindonesia.com
Website
: www.metroindonesia.com
Twitter
: @METROdept
Facebook
: www.facebook.com/METROdept

