Rodobens Negócios Imobiliários realiza Black Week em Cuiabá
Cuiabá, novembro de 2016 – Até o dia 25 de novembro a Rodobens Negócios
Imobiliários realiza o Black Week Imobiliário em Cuiabá e Rondonópolis e negociará
casas e apartamentos dos empreendimentos Golden Green e Reserva Rio Cuiabá com
condições especiais e entrada facilitada.
Localizado no complexo Rios de Cuiabá, o condomínio Reserva Rio Cuiabá é um
empreendimento sofisticado e desenvolvido em uma das áreas que mais se valorizam
na cidade. As casas são amplas, todas com três dormitórios e as áreas externas
equipadas com diversos itens de lazer que compõe um clube exclusivo para cada
condomínio.
Já o Golden Green é um condomínio vertical com três torres de 11 andares com
apartamentos de 89m² a 159m² com três dormitórios sendo uma suíte. Localizado
próximo ao Parque Mãe Bonifácia, o empreendimento une a exclusividade de um
condomínio completo à comodidade de estar a poucos minutos dos principais pontos
de Cuiabá.
Serviço:
Reserva Rio Cuiabá
Plantão de Vendas: Av. das Palmeiras, 20 – Jardim Imperial
Horário: a partir das 9h
Golden Green
Informações no empreendimento: Rua Atenas, 128 (esquina com Rua Estocolmo)
Stand no Shopping Pantanal – 2º piso
Central de vendas – Ligação gratuita 0800 603 3100
Site: www.rodobensimoveis.com.br/blackweek
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

