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Valéria Aparecida de Souza manteve em dia o
pagamento do seu consórcio e levou R$ 5 mil
na campanha Consórcio Premiado
A moradora de Franca Valéria Aparecida de
Souza recebeu um prêmio de R$ 5 mil do
Consórcio Luiza, na campanha Consórcio
Premiado. A entrega do prêmio foi realizada
no último sábado (29/04), na filial do Magazine
Luiza na estação, em Franca.
A cliente foi convidada a ir até a loja sob o
pretexto de ganhar um brinde, mas no local foi
surpreendida com a entrega do prêmio de R$
5 mil. “Não esperava esse prêmio, mas é claro
que fiquei muito feliz. Pago minhas parcelas
sempre em dia e quem sabe não ganho mais
”, diz Valéria.
A campanha Consórcio Premiado permite ao
cliente que mantém as parcelas em dia
concorrer mensalmente a um sorteio de R$ 5
mil. Caso o cliente sorteado tenha colocado as
parcelas em débito automático, ele ganha
mais R$ 1 mil, totalizando um prêmio de R$ 6
mil. O prêmio é mensal, e o sorteio é realizado
pela Loteria Federal.
Consórcio Luiza
No mercado há 25 anos, o Consórcio Luiza
oferece seus serviços em 791 lojas do
Magazine Luiza e conta ainda com 180
gestores de negócios autorizados, além do
site www.consorcioluiza.com.br.
Com sede em Franca (SP), a empresa, uma
das maiores no ramo de consórcios do país,
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oferece serviços inovadores e de qualidade,
possibilitando aos clientes a conquista de seus
sonhos por meio de opções de cartas de
crédito de eletro, móveis, carros, caminhões,
motos, imóveis e serviços, como festas, saúde
e estética, viagens, estudos, reformas, entre
outros. Atualmente, a empresa está investindo
na expansão do seu quadro de gestores de
negócios em todo o Brasil, aproveitando o
bom momento em que o sistema se encontra.
Há seis anos consecutivos figura entre as
melhores empresas para trabalhar no Brasil, e
neste ano classificouse em segundo lugar.
Também está há três anos entre as melhores
da América Latina, segundo o Instituto Great
Place to Work. Em 2014, foi o vencedor do
prêmio Época Reclame Aqui, na categoria
Consórcios, que elege as empresas com
melhor atendimento ao consumidor do Brasil.
Afiliado à ABAC (Associação Nacional dos
Administradores de Consórcios) e ao SINAC
(Sindicato Nacional dos Administradores de
Consórcios), o Consórcio Luiza já entregou
mais de 260 mil bens e, atualmente, conta
com mais de 60 mil clientes ativos. Em seus
24 anos, não possui reclamação
fundamentada no Procon e conta com uma
excelente reputação junto ao BACEN.
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