Rodobens Negócios Imobiliários realiza Black Week
Imóveis com descontos de até 40% em diversas cidades do país
De 20 a 24 de novembro, a Rodobens Negócios Imobiliários promove a Black
Week, que negocia empreendimentos em diversos estados do Brasil com
condições especiais. Neste ano, a campanha alerta o consumidor sobre as
compras realizadas por impulso e o incentiva a investir na concretização de um
sonho: a casa própria.
Ao todo, 14 empreendimentos participam da promoção que oferece descontos
entre 15% e 40%, além de outras condições especiais. São eles: Integrato
Iguatemi e Jardim dos Buritis, em São José do Rio Preto; Dreams Residencial
Paulínia, em Paulínia; La Piazza Praça Luiza Távora, em Fortaleza; Reserva Rio
Cuiabá e Golden Green Residence, em Cuiabá; Nova Nação América, em Bauru;
Baraúna Residencial, em Ribeirão Preto; Residencial Allegro Sinop, em Sinop;
Residencial Solares, em Presidente Prudente; Vivari e Veredas Feira de
Santana, em Freira de Santana; Recanto das Emas, em Goiânia, e Terra Jardim,
em Uberaba.
A Black Week é inspirada na Black Friday, tradicional evento de descontos
praticado por empresas de vários segmentos em todo o país. A principal
característica desta data é a oferta de produtos e serviços com grandes
descontos.
As condições de pagamento e informações sobre os empreendimentos estão
disponíveis no site: www.rodobensimoveis.com.br/blackweek.
SOBRE A RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
Fundada em São José do Rio Preto há 26 anos, a construtora e incorporadora tem 171
empreendimentos lançados em todo o Brasil e atuação em 55 cidades de 12 estados brasileiros.
Com capital aberto desde 2007, tem mais de 64 mil unidades lançadas, somando 6,1 milhões de
m² construídos, e faz parte das Empresas Rodobens, um dos maiores grupos empresariais do
país, com atuação nos segmentos financeiro e de varejo automotivo – Banco, Consórcio,
Corretora de Seguros, Leasing & Locação, Automóveis e Veículos. Com atuação nacional, o
grupo tem tradição de mais de 68 anos.
Contatos para imprensa:
Néctar Comunicação Corporativa
Paula Alface Dubois – paula.alface@nectarc.com.br
Telefones: (11) 5053-5118 e (11) 94502-0396
Cristiene Crevellari – cristiene.crevellari@nectarc.com.br
Telefones: (11) 5053-5129 - (11) 9 8902-9701

