Rodobens Negócios Imobiliários realiza Black Week em Feira de Santana
Feira de Santana, novembro de 2016 – Até o dia 25 de novembro a Rodobens Negócios
Imobiliários realiza o Black Week Imobiliário e negociará unidades dos empreendimentos
Veredas, Vivari, Moradas Clube Azaleias, Terra Nova 1 e Terra Nova 2 com descontos 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.
Localizado no SIM, um bairro em pleno crescimento o Moradas Clube Azaleias oferece casas
com dois dormitórios em condomínio fechado com portaria 24h, playground, quiosque com
churrasqueira, salão de festas, quadra de vôlei de areia, quadra poliesportiva e piscina adulto e
infantil.
Já os condomínios Terra Nova 1 e Terra Nova 2 são condomínios de casas com 2 e 3 dormitórios
e conta com infraestrutura completa de lazer: piscina adulto e infantil, playground, quiosque
com churrasqueira, salão de festas e quadra de vôlei de areia e poliesportiva.
Os empreendimentos Veredas e Vivari são loteamentos abertos com terrenos a partir de 140
m². Os bairros planejados terão infraestrutura completa de saneamento básico, rede de água,
ruas asfaltadas e iluminação pública. O condomínio terá financiamento direto com a
construtora. O objetivo é oferecer ao cliente a experiência de construir a casa ao seu modo, com
projeto personalizado, podendo explorar suas preferências e detalhes.
As negociações acontecerão no plantão de vendas, localizado na Av. Getúlio Vargas, 2681. Mais
informações no telefone 0800 603 3100 ou pelo site www.rodobensimoveis.com.br/blackweek.
Serviço:
Local: Av. Getúlio Vargas, 2681 - Santa Mônica
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

