News Release
UNTUK SEGERA DITERBITKAN
1 BULAN PENUH RANGKAIAN PROM
PROMO SPESIAL PERIODE METRO BIG SALE
SA
Diskon hingga 50% dan penawaran spesial di setiap akhir pekan
Jakarta, 28 Februari 2013 – Setelah berhasil memanjakan anggota MYC, M2C dan pemegang kartu kredit
Mega untuk menikmati promo Preview Big Sale selama 1 hari pada minggu lalu, tiba saatnya METRO Dept.
Store kembali memanjakan seluruh pelanggannya untuk dapat menikmati sebulan penuh dengan
penawaran promo spesial yang dikemas melalui program besar yaitu METRO BIG SALE. Program yang
selalu dinantikan ini akan digelar pada 1 – 31 Maret 2013 mendatang serempak di semua gerai
METRO.
METRO BIG SALE selain memberikan penawaran berupa diskon hingga
a 50% untuk seluruh
departemen juga ada keistimewaan lainnya, yaitu:
1. THE BIG WEEKEND SURPRISE DEALS yaitu promo tambahan di setiap akhir pekan dengan bentuk
penawaran yang berbeda di departemen yang berbeda dan pada periode waktu yang terbatas.
2. Menariknya lagi,, tambahan keuntungan dapat dirasakan khusus bagi para pemegang KARTU KREDIT
MEGA, ada TAMBAHAN DISKON 10% dalam bentuk voucher rebate yang dapat dinikmati selama
program METRO BIG SALE ini berlangsung.
Untuk
ntuk minggu pertama ini, pelanggan d
ditawarkan
itawarkan kesempatan untuk mendapatkan harga spesial untuk
produk dari departemen Ladies & Lingerie
Lingerie. Sejumlah dress wanita dari Valino Donna dapat dinikmati
dengan harga spesial Rp 149.000
9.000 dimana harga normal berkisar Rp 299.000 – Rp 329.000 dan label
Accent yang memberikan harga spesial untuk koleksi dress Rp 189.900 yang mana harga normal Rp
399.900. Tidak hanya itu saja, produk Lingerie dari Valentine Secret juga menawarkan harga Rp
99.000/5bh dan Rp 299.000/3bh
bh dengan harga normal kisaran Rp 24.900/bh – Rp 175.000/bh.
175.000/
“Promo ini dibagi menjadi 4 periode selama satu bulan dan diadakan di setiap akhir pekan.
pekan Dengan
partisipasi dari semua departemen, kami ingin agar semua kalangan pelanggan dapat turut serta
menikmati keuntungan yang ditawarkan tanpa terkecuali”, jelas Anskarina Christin selaku Asisten General
Manager Marketing METRO Dept Store
Store.
Nikmati sebulan penuh ini dengan beragam penawaran menarik dari METRO Dept. Store yang akan di
gelar serempak di semua gerai.
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