Rodobens Negócios Imobiliários realiza a campanha
“Seu imóvel do seu jeito”
São condições especiais de negociação como entrada facilitada e plano de
pagamentos customizado
Sinop, 12 de setembro de 2017 – A Rodobens Negócios Imobiliários realiza,
até o dia 30 de setembro, a campanha “Seu imóvel do seu jeito” e negociará
apartamentos do empreendimento Residencial Allegro Sinop com condições
especiais. As unidades têm valores a partir de R$ 299.269,00.
O Residencial Allegro Sinop segue o conceito clube privativo, com 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.
O condomínio está em uma das áreas de maior desenvolvimento da cidade, no
cruzamento da Avenida Perimetral Sul com a Rua Alberto Baranjak, Jardim
Santa Mônica, ao lado do Machado Super Center, onde o valor do metro
quadrado é um dos mais atrativos da região.
Interessados devem acessar o site www.rodobensimoveis.com.br e conferir
todas as cidades e empreendimentos participantes da campanha.
Serviço:
Campanha “Seu imóvel do seu jeito”
até 30 de setembro
Site: www.rodobensimoveis.com.br
SOBRE A RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
Fundada em São José do Rio Preto há mais de 25 anos, a construtora e incorporadora tem 169
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) 5053-5110 - (11) 98902-9701

