News Release
UNTUK SEGERA DITERBITKAN
THE BIG WEEKEND SURPRISE
RISE DEALS:

Kejutan Harga Spesial di Akhir Pekan untuk Produk Anak dan
Kebutuhan Rumah Tangga
Jakarta, 8 Maret 2013 – Sejalan dengan berlangsungnya promosi METRO BIG SALE di seluruh gerai
METRO Dept. Store hingga 31 Maret 2013 mendatang; METRO kembali menghadirkan kejutan di akhir
pekan ini melalui “THE BIG WEEKEND SURPRISE DEALS“. Di minggu ini, promo spesial akhir pekan
p
tersebut kembali hadir mulai hari ini hingga 10 Maret 2013 khusus untuk kategori produk anak serta
kebutuhan rumah tangga dari departemen Household dan Home Linen.
Promo THE BIG WEEKEND SURPRISE DEALS merupakan promo yang berlangsung hanya 3 hari saja,
yaitu Jumat hingga Minggu.. Penawaran yang diberikan selama promo ini berlangsung berupa HARGA
SPESIAL dan CASH BACK 20% untuk produk dari departemen tertentu dengan jumlah yang
terbatas. “Promo
Promo 3 hari ini merupakan lanjutan dari promo minggu lalu, dimana penawaran diberikan
dari departemen Ladies & Lingerie
Lingerie. Dan melihat antusias yang besar dari pelanggan selama digelarnya
promo tersebut, maka kami optimis untuk kembali mengadakan
mengadakannya dalam pekan
ekan ini dengan departemen
yang berbeda. Melalui
elalui promo tahap kedua kali ini,, METRO menyajikan penawaran harga yang lebih
menarik dimana harga yang ditawarkan selama promo ini berlangsung tentunya lebih murah
dibandingkan dengan harga selama promo METRO BIG SALE.. Ketika promo berakhir pun, harga tersebut
akan kembali ke harga promo Big Sale“, jelas Anskarina Christin selaku Asisten
Asiste General Manager
Marketing, PT Metropolitan Retailmart.
Anskarina menambahkan, “Untuk
Untuk itu jangan lewatkan promo spesial selama 3 hari ini serta terus nantikan
kejutan promo THE BIG WEEKEND SURPRISE DEALS lainnya di pekan depan dengan penawaran yang tak
kalah menariknya dari departemen yang berbeda
berbeda.. Tak hanya itu saja, nikmati tambahan keuntungan bagi
para pemegang kartu kredit MEGA yaitu tambahan diskon 10% dalam bentuk voucher rebate dan
cicilan 0% selama 3 bulan“.
Beragam produk dengan harga spesial selama 3 hari diantaranya, matras double size merek FLORENCE
dibandrol dengan harga spesial Rp 4.889.000 selama promo THE BIG WEEKEND
EKEND SURPRISE DEALS,
DEALS
sedangkan selama periode BIG SALE, penawaran yang diberikan berupa diskon 60% dari harga normal
kisaran Rp 14.450.000 – Rp 16.950.000; ataupun rangkaian koleksi baju anak CONTEMPO dapat
dinikmati dengan harga Rp 99.900
00 dari harga normal berkisar Rp 239.900 – Rp 259.900,
259.9
dimana harga
ketika promo BIG SALE adalah kisaran Rp 119.950 – Rp 129.950; sementara piranti rumah tangga, merek
ROYAL DOULTON untuk produk old country rosess series menawarkan diskon 50% dari harga normal
kisaran Rp 131.000 – Rp 6.709.000 dimana penawaran selama BIG SALE yaitu diskon 30% dari harga
normal tersebut. Tak kalah menariknya
menariknya, keuntungan serupa lainnya juga dapat dinikmati pada rangkaian
produk lainnya dengan jumlah terbatas dari departemen Anak, Household dan Home Linen yang turut
menyemarakkan promo ini dan sayang untuk dilewatkan.
Rayakan akhir pekan ini dengan beragam penawaran spesial melalui promo THE BIG WEEKEND
SURPRISE DEALS di semua gerai METRO Dept. Store.
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