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

Berita Gembira untuk Para Wanita! 3 Hari Harga Spesial di Akhir
Pekan ini untuk Produk Sepatu dan Tas
Jakarta, 14 Maret 2013 – Berhasil menggelar penawaran spesial selama 3 hari di akhir pekan lalu lewat
promo “THE
THE BIG WEEKEND SURPRISE DEALS
DEALS“, METRO Dept. Store kembali menggelar promo serupa
untuk pekan ini yang akan diadakan tanggal 15 – 17 Maret 2013 mendatang dengan penawaran harga
spesial untuk kategori produk sepatu dan tas wanita.
“Di setiap promo THE BIG WEEKEND SURPRISE DEALS, bentuk penawaran yang diberikan bersifat
terbatas, baik dari segi durasi waktu
waktu, harga, kategori produk maupun kuantitas produk.
produk Oleh karena
itu, pelanggan diharapkan dapat terus update akan setiap promo yang ditawarkan lewat beragam channel
yang telah kami siapkan, diantaranya website, akun facebook maupun twitter, agar supaya pelanggan
tidak terlewatkan kejutan promo yang menari
menarik
k 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 minggu ketiga ini, 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 GOBELINI yang ditawarkan dengan diskon 70% selama periode promo ini,
ini dimana harga
normalnya Rp 1.500.000 dan selama periode METRO BIG SALE penawarannya berupa diskon 50%;
50%
ataupun tas kosmetik berlabel KAY COLLECTION yang memberikan potongan harga 50% + 20% dari
harga normal kisaran Rp 699.000 – Rp 3.379.900, sementara penawaran selama promo METRO BIG SALE
yaitu potongan harga 50%; dan tak kalah menariknya untuk koleksi sepatu CHOCCOLAT,
CHOCCOLAT dapatkan
penawaran spesial berupa diskon 50% + 20% dari harga normal berkisar Rp 339.000
339
– Rp 399.000
dimana selama promo METRO BIG SALE diberikan diskon sebesar 50%. Namun masih banyak lagi
sejumlah produk lainnya
nnya dari departemen aksesoris, sepatu dan tas wanita yang dapat dinikmati dengan
harga dan jumlah terbatas yang sayang untuk dilewatkan selama promo ini berlangsung.
Jadi untuk
ntuk para wanita, jangan lewatkan kesempatan untuk menambah koleksi aksesoris, tas hingga
sepatu Anda dengan penawaran harga yang menarik di akhir pekan ini dalam promo THE BIG WEEKEND
SURPRISE DEALS. Dan khusus untuk para pemegang kartu kredit MEGA, dapatkan tambahan diskon
10% dalam bentuk Rebate Voucher serta fasilitas cicilan 0% selama 3 bulan selama periode promo ini
berlangsung.
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