Rodobens Negócios Imobiliários realiza Black Week em Sinop
Sinop, novembro de 2016 – Até o dia 25 de novembro a Rodobens Negócios Imobiliários realiza
o Black Week Imobiliário e negociará apartamentos do empreendimento Residencial Allegro
Sinop.
O condomínio segue o conceito clube privativo, terá diversos itens de lazer: piscinas adulto e
infantil, quiosque com churrasqueira e forno de pizza, salão de festas integrado com
churrasqueira, salão de jogos, fitness interno e externo, playground baby e playground infantil
entre outros. Todos os ambientes serão entregues equipados e decorados. E tudo está
representado em uma maquete para que os clientes tenham a real dimensão de como será o
condomínio.
Há também um apartamento decorado aberto à visitação, construído para que os futuros
moradores possam ter referências de arquitetura e decoração. Serão duas torres de 18
pavimentos com unidades de 63m² e 71m² com opções de dois ou três quartos sendo uma suíte,
todos equipados com churrasqueira na varanda.
O Residencial Allegro Sinop está em uma das áreas de maior desenvolvimento da cidade, no
bairro Santa Mônica, ao lado do Machado Super Center e o valor do metro quadrado é um dos
mais atrativos da região.
Os interessados podem obter mais informações sobre o empreendimento visitando a loja
localizada na Avenida das Embaúbas, 1947, Centro, ligando para a Central de Vendas 0800 603
3100 ou acessando o hot site www.allegrosinop.com.br e também na página oficial do
empreendimento no Facebook: facebook.com/residencialallegrosinop
Ficha técnica
Área do terreno – 11.198,90 m²
Área privativa – 19.055,13 m²
Pavimentos – 18 andares
Total de unidades – 283
Área privativa das unidades;
71,37 m² - 03 dormitórios (01 suíte) com 01 ou 02 vagas de garagem
63,15 m² - 02 dormitórios (01 suíte) com 01 vaga de garagem
Endereço - Avenida Perimetral Sul, 456
Telefone – 0800 603 3100
Site – www.allegrosinop.com.br

Serviço
Endereço - Avenida das Embaúbas, 1947, Centro
Horário – a partir das 9h
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

