Rodobens Negócios Imobiliários realiza Black Week em Rio Preto
São José do Rio Preto, novembro de 2016 – Até o dia 25 de novembro a Rodobens Negócios
Imobiliários realiza o Black Week Imobiliário e negociará apartamentos dos empreendimentos
Madison Residence, Green Plaza e loteamento Jardim dos Buritis com condições especiais.
A Black Week Rodobens é inspirada na Black Friday, tradicional evento de descontos praticado
por diversas empresas em todo o Brasil. A principal característica desta data é a oferta de
produtos com grandes descontos.
O Green Plaza, está pronto para morar e conta com opções de dois dormitórios, sendo uma
suíte, e área privativa entre 71,29 m² a 142, 58 m². A área comum é equipa com piscina adulto
e infantil, quadra poliesportiva, áreas verdes, playground, churrasqueiras, dependências de
serviço, salão de festas, copa, despensa, espaço gourmet, banheiros acessíveis, espaço fitness,
lavanderia, sala de jogos, brinquedoteca e vestiários.
Já o Madison Residence está localizado próximo a supermercados, lojas e ao Shopping Plaza
Avenida com fácil acesso para a Rodovia Washington Luís e Avenida Alberto Andaló. O projeto
oferece opções com três dormitórios, sendo uma ou duas suítes distribuídos em plantas de
85,58 m² ou 104,31 m². A área de lazer pode ser comparada a um clube privativo com mais de
25 itens de lazer: quiosques com churrasqueira e forno para pizza, pet place, playgrounds,
quadra recreativa, pista de caminhada, piscinas adulto (raia 25m) e infantil com deck molhado,
salões de jogos e festas, brinquedoteca, academia, sauna entre outros.
Os dois empreendimentos são da linha Stillo Rodobens, marca que assina os empreendimentos
mais sofisticados da empresa.
O Jardim dos Buritis é um loteamento residencial construído em uma área superior a 500.000
m², no prolongamento da avenida Mirassolândia, na zona norte, com 1.114 lotes residenciais. A
região é um dos principais vetores de crescimentos de Rio Preto com urbanização acelerada e
atraindo diversos serviços como bancos, mercados, farmácias e etc. O empreendimento será
entregue com toda a infraestrutura asfáltica de ruas e avenidas, água, luz, saneamento e áreas
de lazer como pista de caminhada e academia ao ar livre.
Para mais informações, acesse: www.rodobensimoveis.com.br/blackweek
Serviço:
Central de vendas – Ligação gratuita 0800 603 3100
Site: www.rodobensimoveis.com.br/blackweek
Madison Residence e Green Plaza
Loja Shopping Iguatemi – Piso térreo
Jardim dos Buritis
Plantão de Vendas: Avenida Mirassolândia, 1640
Horário: a partir das 9h

SOBRE A RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS

Fundada em São José do Rio Preto há 25 anos, a construtora e incorporadora chegou à
marca de 169 empreendimentos lançados em todo o Brasil e atuação em 55 cidades de
12 estados brasileiros. A companhia tem capital aberto desde 2007, lançou mais de 64
mil unidades, somando 6,1 milhões de m² construídos, e faz parte das Empresas
Rodobens, um dos maiores grupos empresariais do país, com tradição de 65 anos no
mercado e atuação nos setores automotivo, financeiro e imobiliário. Em 2015, a
empresa foi classificada como a 12ª maior empresa de construção e incorporação do
país pelo “Ranking ITC – As 100 Maiores Construtoras”.
Contatos para imprensa:
Néctar Comunicação Corporativa
Douglas Santos – douglas.santos@nectarc.com.br
Telefones: (11) 5053-5110 - (11) 9 8902-9701
Stela Maris - stela.maris@nectarc.com.br
Telefones: (11) 5053-5117 - (11) 9 7671-9534

