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A Renove, além de vestir a família 
inteira, também dá sorte. Na cam-
panha Viva Aqui, Compre Aqui, 
através das compras efetuadas na 
loja clientes foram contemplados. 
Dos 12 prêmios, três foram entre-
gues para clientes Renove.

Édson Schmidt, que foi aten-
dido pela vendedora Márcia, foi 
premiado com uma viagem com 
acompanhante para o Rio de Janei-
ro. O ganhador preferiu reverter 

o valor em vale-compras na loja. 
Outra cliente feliz é Márcia Beatris 
Frantz Hoffmann, que recebeu um 
ar-condicionado. Márcia foi aten-
dida pela vendedora Isabel, que 
também recebeu um vale-compras, 
ao lado da colega Márcia. Ainda, 
Milton A. Riss recebeu das mãos de 
Márcia um vale-compras no valor 
de R$ 500. 

Fique na moda, ganhe prêmios, 
compre na Renove!

FIQUE DE OLHO NA REPOSIÇÃO
DA COLEÇÃO ALTO VERÃO...

Aproveite a estação mais quente do ano 
com estilo e conforto. Na Renove tem uma va-
riedade em chinelos, sandálias, rasteirinhas. 
Tudo o que você precisa para curtir a praia, 
a piscina, o passeio no rio.

TAMBÉM TEM DESCONTOS COM PRODUTOS SELECIONADOS

A Renove está sempre pensando em você, cliente. E tal-
vez essa seja sua última oportunidade para fi car na moda e 
com looks da estação incríveis, com um precinho bem em 
conta. A loja está com uma super promoção de produtos 
selecionados, que têm descontos que chegam até 50%. Essa 
é para não fi car parado, correr e garantir algumas peças e 
calçados. Corre e confere!

Os chinelos CleanUp são 
massageadores, relaxantes 
e esfoliantes, tecnologia de 
conforto para curtir só 
o melhor do verão.

Os chinelos CleanUp são 

A sensação do 
momento, sandália 
da  L.O.L. vem com 
bolsa.

Para as meninas 
recebemos a 

sandália Barbie 
House, que vem 

com a casa da 
Barbie mais cadeira 

e prancha.

Os slides Zaxy a partir 
de  R$ 49,90 em 
novas cores.

a piscina, o passeio no rio.

Chegou reforço da 
coleção de Chinelos 
Ipanema e Zaxy a
partir de R$22,90. 
Combina com o verão.

Chegou reforço da 
coleção de Chinelos 
Ipanema e Zaxy a
partir de R$22,90. 
Combina com o verão.

A coleção de verão de 
tênis Mormaii veio para 
completar o look de 
meninos e meninas e 
combinar com bermu-
das, shorts e tudo que 
você achar da hora!

A coleção de verão de 
tênis Mormaii veio para 
completar o look de 
meninos e meninas e 
combinar com bermu-
das, shorts e tudo que 
você achar da hora!

Para os homens, 
chegaram slides da Qix, 
bermudas e calções 
para curtir o melhor da 
praia, piscina ou 
simplesmente desfilar 
na moda verão 2019.

Tem shorts e top
na seção Última 
Oportunidade 
com até 50% de 
desconto.

Tem shorts e top
na seção 
Oportunidade 
com até 50% de 
desconto.

ÉDSON SCHMIDT GANHOU A VIAGEM

MÁRCIA HOFFMANN LEVOU O SPLIT MILTON RISS E SEU VALE DE R$ 500


